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'Atj.9t, 6' avj^poTTwv 9pec:!.v ap.7rXaxíat .

'Av a.^i^ [j,aTO i x p e [j.av-ai.

(Yfikol lidských srdcí, nesíslné hemií se bludy.)

IIi.v5ap.

Xa den svat. Havla roku 1783 stál na pod-

krovním pavlánu vže Pražského chrámu svat. Víta

svalitý muž v erném odvu. Okolo ela a na

židovinách splývaly mu snhobílé -kadee, v jeho

oblieji rdly se karbunkule, z píišedivlých oí

svítila mu dobrosrdenost, a na jeho tlustém nose

trnily velké okuláry v obrub z erného rohu.

Vedle nho klátil se o jedné noze hlásnélio syn

Benedikt, ryšavý to vejrostek, maje v pravici sví-

tilnu, a tomu pes rameno pohlížela šklebivá tvá
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ernocha, dosti podobná pitvore Le Sage-ova As-

modiho. — Ciiýlilo se již k veeru.

Husté mlhy houpaly se okolo bání a makovic

královského msta, a temné huení, jak dunivý je-

kot vzdáleného moe, ozývalo se z poodlehlých ulic

až nahoru do vétrné výše zámecké vže.

„Nu, — veer se blíží, — oi klíží, — a já

se až do sytá nakoukal,'* — hovoil jaksi do sebe

s výrazem potajného žalu majetník karbunkulovitého

oblieje. „Opustil jsem pralesy americké, v té

nadji, že snad zde vyslídím zárodek k znovuna-

rození spanilé své vlasti, že se mi snad objeví

nechf i sebe skrovnjší záhon, vysázený snahami

zdárnjšího potomstva, že se zde vykoupám a ochla-

dím ve vlnách pítok vlastenských, že se hodné

napiju eského piva, — a pak tímto pezvdem
obležen, že na nkterém pomníku slavné minulosti

sed, vypláu se až do oslepení. Ale ach ! nadje

má jest šeredný sklamána! — V zárodku tom lí-

hnou se teprv slovíka dckého papouškování, v

záhonech oteckých plání motá bejlí své kadeavé
upryny, na míst svížích pítok nalezl jsem mo-
ály plné kukavých žab, — a ochmelil jsem

se pivem cizokrajným. — Jdi, Benedikte, a nech
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nás o samot." — erveno hlávek Benedikt, jenžto

až posud e starcovu ousméšnými posukami pro-

vázel, obrátil se nyní hbit k ernochovi Pitokoti^

napáhl pravici, a s významným pohledem zakrou-

tiv oima na starce, odešel.

Staec stál nyní se svými karbunkulemi a se

svým ernochem Pitokem samotcu na pavli!;u.,

\ Veerní mlhy se protrhovaiy, a v modravém

ytvoru nebes objevila se planeta Jupiter jak lesk-

navý smarag-d. Bylaf to karbunkulovitého oblieje

zamilovaná hvzda a kdykoli se mu na nebi vy-

skytla, vítal její pítulnou zá srdeným úsmchem.

„Ach ano," — zvolal opt s vtší rozíle-

ností kmef, — „klobásy nelítají více po echách,

— košfál za groš! — Kde se druhdy sklánly k

rovinám pahrbky, ovnené révím — tam nyní

brambory vypínají kostrbaté své korunky, — jako

omrzelá, dlouhá punocha, plouží se Labe skrz

ouskalí a nivy, a na pomezí vlasti sedí, místo Zá-

boj a Lumír, lišáci a vlci, a sítají zrna oky
a hrachu, kterýmiž je osudové zasypali. — God

dam ! Zde neumu ! — A pec 1 — Ejhle, jak

krásná jest tato vyprahlá sopka, — tento zkame-

nlý pomník naší nevycválanosti!" —
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Po tchto trpkých slovech naklonil se staec

pes zábradlí pavlánu. — Mraný obláek piletl

od severu, zastínil Joviše, jeho zamilovanou hvzda,

a v tom samém okamžení ležel i kmet s všemi

svými karbunkulenii a povzdechy as ti sta stevíc

hloub na tvercovém kamení dolejšího príhradí, na

nesíslné kousky roztíštn a beze všeho hnulí

života. —

li.

He was a man, talcc hiin for alt in níl,

I sliall iiol iook upoii his líkc agniii

Hnmlcl.

Na hbitov Volšanské vísky, nedaleko Prahy,

blil se v stinném skrytu mezi kovinami hustého

bej li, bolehlavu a kozího pysku, kamenný pomník

s nápisem

:

„Zde leží blázen

Všech vtip prázen,

Na ^ž ho nesl das,

On spad a zlomil vaz." —
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A dolejc stálo :

-Henry Klen z Filadelfie. — narozen v echách

v Praze dne 2 i. dubna 1713. Zilf mezi divochy

v Americe, — a zas umel v Cechách v Prsize na

den svat. Havla roku 1783, — jak ukazuje ho-

ejší jQgura.^ —
Henry Klen byl se zámecké vže spadlý a

roztíštný staec s karbunkuleini.

Tento nápis byl složil satyrický ervcnohlávek

Benedikt, na vlastní outraty prý objednal kámen

i písmo.

Na jeho hrob nekvllo žádných von pách-

noucích rží a fialek, nad jeho, v prach a popel

rozpadávající se mrtvolou nevypínal se hrdý oblouk

zbožujícího upamatování; když však s pívalem

rovnonocních vtr jarního poasí, z tmavého zá-

nebí se vymknula jeho zamilovaná hvzda Jupiter,

tu se i sklonila na písitý, vyprahlý záhrobek bledá

lilie, a porosila jej závlahou nesíslných rosných

kriipjí.

Outlá ta lilie na hrob Klenov byla Molly,

jeho dcera, — nesíslné rosné krpje — byly

její slze.

Bylof to za teplého, lelního veera.



Molly sedla na kyprém píkrovu zemelého

otce. Vedle ní motyka a lopata. — Byl to veer

ped jejím odchodem do Anglian, kde byla z-
stavila svého manžela. Ped duševním okem hem-

žila se jí pestrá tlupa nesouvislých pízrak. Krvá-

cející otec — amerického pásma teplejší slunce, —
Dolin, její manžel, — mraná nebesa s plamenným

písmem božského slibu, že kdož odpoívá v prachu,

krásnjší jej oekává novozrození, — divoký pra-

les pln mrtvol Mohian, — vedle nho široká plá

posetá mrtvolami eskými, — ano i medousté zvuky

nesmrtelné Bendovy hudby. —
Hluboko v srdci cítila dojem vznešených tchto

zpomínek, a její vysoká, ušlechtilá, mohutná po-

stava vztýila se nad rovem otcovým
,

povzne-

sla pravici k hvzdnatému nebi a zvolala: „Ote,

tvoje písahy jsou též moje písahy, ddika tvého

zlata a tvých zemí stane se i ddikou tvé velké

myšlénky a tvé snahy! — Bh slyší mou písahu 1

— Kletba, kletba, kletba mn, jestli svou písahu

zruším !" —
Rozdrcený staeek byl neobyejný, nad An-

gliana výtenjší podivín. On se nosil v hlav,

v srdci, v krvi, ano i v každé žilce svého zdra-
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votného tla s tou neobyejnou myšlénkou, že jest

k tomu povolán, zbytky svého druhdy proslave-

ného národu, totiž ech, jako storamený zemo-

rodec Briareus, vyrvati ze staré, zpukelé, vysílené

vlasti, kterouž vtšina domácího i pespolního lidu

nauila se nazývali „Boheimb" a nikoli Cechií, —
a penésti je pes moe a zasaditi ve svíží, kyprou,

šfávnatou piidu nového svta, a tam je opt zúrod-

niti a zvelebiti k staroslovanské sláv a dstojnosti.

S touto pevelebnou, peslavnou myšlénkou pišel

co dít na svt, cít ji nejprve v žaludku svém,

s touto myšlénkou zanášel se ve školách co chla-

pec, máraje rysy království eského na map ho-

ejší Ameriky, s touto myšlénkou chodil od domu

k domu, hledaje k jejímu uskutenní peníze a

pívržence, pro tuto myšlénku byl posmván, po-

tupen, nohama šlapán a konen i vypuzen ze

zem. On snášel všeliké protivenství, ponvadž

mu do kapes svítilo slunce. Když odcházel z vlasti,

klesl u posledního mezníku drahé své oliny k

zemi, políbil ušlapanou steziku, vzal kus hrudy

ze zem, položil ji na velké srdce a šel do Ame-
riky. Mimo to sedla v Klenov kotrb ješt jiná,

stálá myšlénka, — domnívali se totiž pocházeti ze
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starošlechtického, proslaveného eského rodu Vr-

šovc. Z jeho rodového kmenu vybíhalo nkolik

zpukelých proutku, a to jen dle njakého podiv-

ného, zmotaného kalkulu až v zíceniny a skuliny

tchlo druhdy rozšíených a mohutných velmož.

Touto druhou myšlénkou slal se hrdým, ano i zdi-

voilým jako medvd v nenávisti a odporu, — onou

první však slal se jemným jako beránek a vždy

náchylným k lásce a pátelství. Zstavil vlast svou

s krvácejícím srdcem; — vdomi však jeho šle-

chetné vle a velkolepých zámr vyplnilo dalekou

rozsedlinu mezi jeho vlastí a cizinou kvtnatými

vrstvami, a na hopkavých vlnách širopustého okeánu

vítal opt s dvrou svou zamilovanou hvzdu,

jako dobrého starého pítele z asu krásnjší mi-

nulosti. A však pi všelikém lom schylování se k

výsiedivostem nebyl pece Klen snílek aniž faa-

tast. Onf se ovšem velmi asto, a s velkou li-

bstkou, — ponvadž to byl zákon jeho povahy,

—

na svit díval skrz idealizující skýlka obraznosti.

Na ncyskroinnjší, ncjne[»atrnjší kvtinku lak dobe

jako na vavín, — na vrabce, sedícího za komínem,

tak dobe jako na ptáka rajského aneb ptáka samo-

Icla, vznesl njakou poetickou významnost, — ano
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asto u vytržení vypukl v plá, když se pes den

zmnil zápach vtru, a tu pak íkával: „Ach, dnes

m líbá vítr poetickými ústy!" — Klen se nalézal

již lyrycet dní na Hamburském obchodním korábu,

kterýž ml to ustavenovení, Evropou pesycené

vysíhovalce pevážeti do nového svta. Dne

jedenatyrycátého volalo se se stožáru : „Beh

!

beh!" — Ouprkem hnal se mladík Klen na pa-

lubu a zvolal s tak dychtivým pohledem jakoby

chtl oima pohltit celý obzor: „Kde jest Ame-

rika?" Matros ukazoval na malý, pimodralý, oblá-

ku se podobající proužek, jenžto na západním

obzoru vystupoval v podob vlnícího se pahrbku

a rozbíhaje se k jihu a severu v moi se ztrácel.

Klenový zraky všely se na tento posu vzdálený

beh s láskyplným úsmvem dcka, ježto po dlou-

hém rozlouení opt spatuje otcovu tvá.

Daleko pes moe a zem obvíjela smlá jeho

obraznost ržovým poutem lásky cizinu i vlast, v

za<iuinivéin jeho oku vystupoval obraz za obra-

zem, — zástup srdcí s zacelenými jizvami, z mrá-

kot smrti probuzený jazyk, bujné živoení velko-

lepých kvt , bájené zjevy života dfinného,

tancující hvzdy a msíce, tetovaní Huronové a
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záhroby ve vlasti práchnivjících rek. Jeho duch

pedtuchou napájený, snoubil budoucnost s minu-

lostí, a jeho duševní neústupnost pojila ideální ži-

vot ke sku{ene'mu. A tak se i stalo, že s ohle-

dem na svj osobní prospch a zisk snadno pe-
konal všechny hrubé', hmotné pekážky místnosti,

že neúnavnou pracovitostí, bystrým, pronikavým

premyslem ode dne ke dni prospíval u vyzískání

penz a mohovitosti, až i konen po desíti letech,

v zápasu Amerian o svobodu a neodvislost, mohl

vystoupili naskrze nadán všemi vlastnostmi milio-

ná, napoád tou myšlénkou zabaven, penésti

svj národ ze zakrnlého vzduchu eské vlasti v svíží

plán Amerického podnebí. Ano, stal se boháem,

tak nesmírným boháem jako v šedovku Kresus.

On však nemínil prohejili poklady své požíváním

indických ptaích hnízd a rybích jazejk, anobrž

v rozkoši svých uskutenných zámysl.

Roku 1782 musil Lord North, donucen opo-

zicí vvhig , vystoupiti z ministerstva a tohož roku

dne 30. listopadu byla samostatnost severních obcí

Amerických se strany Anglicka úpln uznána a

prozatímní smlouva uzavena. Klen, kterýžto byl

kongresu po as zuící války, pjkami velkých
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penz nemalé prospšné služby proukázal, dostal,

dle vlastní své žádosti, za náhradu ohromnou ást

zem na západním behu eky Missisippi k neob-

mezenému požitku i s právem majetnosti. Bylf

posud milionáem, majetníkem nejourodnjších krajiii

v Pensylvánii, a bohatých sklad rozliného zboží

v Bostonu, a konen pánem a velitelem ourodných

zemí, obnášejících pes dv st tverených mil.

Klára Arnoldova^ sestra onoho generála Arnolda,

kterýžto díve s tak znamenitým prospchem proti

Anglianm bojoval, posléze však vlasti své se

zproneviv k nepátelm pešel, — byla jeho man-

želkou, a Boíetia-Molly
,

první a poslední plod

toho satku. Její narození stálo matku živobytí. —
Od toho asu, co mu umela chof, jelikož jedním

dnem drahý poklad byl získal i ztratil, cítil se v

srdci jaksi rozdlen, cítil totiž, že jeho první, vla-

stenecká láska k vzdáleným krajanm echm
utrpla ujmy pistoupením druhé, otcovské lásky

k novonarozenému dítti, — a na tomto rozcestí

zmítalo se jeho srdce tak dlouho, až Božena-3Iolly

dozrála k panenské spanilosti a až se provdala za

Dolina, polského to šlechtice, kterýžto po prvním

rozdlení Polska vlast svou byl zstavil a v Americe
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pro svobodu spojených obcí pod prápory Wasliing-

tonovými bojoví^I. — Když tak dceru svou spatil

zaopatenou pod záštitou šlechetnéiio manžela, —
uzná! zn dobré pikroiti co nejrychleji k vykonání

a provedení svého niím nepekonaného zámyslu.

ernochem Pitokem provázen, jcmužto daroval svo-

bodu za píinou liduniilovné úcty k lovku, pe-
plavil se pes moe a pišel co kmet do eské
vlasti, kteroužto byl co mladý muž ped ti-icili lely

zstavil. Chd byl odešel, bohat se vrátil. Bohat

netoliko v srdci zúroenými city vlastenecké své

Isky, nýbrž i nosmírno bohat na penzích a ohromné

mohovilosti. Ont pišel, aby nasbíral prvotiny aneb

lépe eeno posledky národnosti, z kterýchž by

mohl opt v Americe obnovili zaniklou slávu svého

druhdy slynoucího národu, onf pišel, aby vyrval

krásný ten mateský jazyk z podízenosti a za-

knilosti, aby jej pevezl pes moe, a tam nékdo

v praicsicii amerických aby mu vybudoval žulovou

stolici uitelskou, aby i své krajany, v kterýchž

by posu doutnala jiskra touhy lakové, uvedl

jak slado hladových oveek na své bujné pastviny

na pobeží Missisifipském, kde by se mohli pásti v

patriarchální svornosti, kde i>y v pislu>ných mezích
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.nenucené innosti voln, slovem i písmem opt

mohli vyvinovali národní svj živel a platn co

národ psobiti pro blaho své , a pro blaho

lovenstva. Ba, onf pišel s ohromnými sny

do Prahy, doufaje, že sny své vymní za ohrom-

nou skutenost. Nesa v kapse Komenského „la-

byrint svta" by nezbloudil v klikatých uli-

kách tohoto plativého oudolí , na nose maje

jeho okulary moudrosti , aby mohl dobe pro-

skoumati kehkost a przranost vezdejších vcí, —
octnul se u osudné paty zlým bradýem oholeného

Vyšehradu, a musel si zde poprvé okuláry utíti,

ponvadž byly opoceny slzami a vzdechy. Kráel

dále po staré stop protiúhelní áry a dostal se

na hrad a zde si musel opt utíti okuláry, pon-
vadž byly zas opoceny a vlhké. Kudy kráel, uka-

zovali na lidé prstami a vyvolávali: „Ejhle šíle-

nec !'' — nesml se déle ani na uUci pozdržeti, aby

za ním nebyli bhali kluci a metali na smti.

To jej konen omrzelo. Vymknul se z puchu

a ruchu zaouzených uliek, kde na ousmch a

zlomyslnost íhaly, a povznesl se do výše k pí-

bytkm kavek a lašovek, — najmul si totiž svt-

niku, vysoko na podkrovním pavlánu u hlásného

Libuše v Americe. 2



na vži svat. Víla, a odtud se díval skrze kukátka,

smílivého hoe na zmotané víení v ulicích a na

kamenném most, odkud jej zahnali, ponévadž byl

pes nj kráel s pohledem ponkud satyrickým.

Jeho jednatelé však nezaháleli. Pitok každo-

denn odcházel na zvdy a pinášel mu zprávy

o výsledcích jejich innosti. V ms! Hamburce

bylo shromáždišt eských vyslhovaLu. Dva celné

zástupy ryzých Cech byly již na cest, s tetím

chtl se sám odebrali, aby se nikdy více nevrátil,

nebof svatou jest uinil písahu, že jeho mrtvolou

nemají ztunli domácí ervy, aniž jeho popelem

zmrviti se pda, na kteréž byl vyrostl. Dva m-
síce strávil na vži neopustiv ji ani jedenkráte.

V pedveer však jeho již ustanoveného odjezdu

odevzdal jej osud pec domácím ervm za pokrm,

a jeho popel za mrvní prášek pd otecké. Ale

jen na krátký as; — nebof i osudv zámr pe-

kazila nejvelejší dtinská láska. Božena-Moliy,

jedva že zvdla o otcové penáhlé smrti, odehnila

se do Evropy, pišla do Prahy, ukradla otcovu

mrtvolu a odvezla ji zašitou v mumiovém, vonn

páchnoucím žoku Kreekftv, pes Anglicko do no-

vého svta se všemi vysthovalci , a lam v stedu
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nové eské osady ji vložila do zemr, a v krátkém

ase vybudovala nad hrobem ohromnou žulovou

mohyli', kteráž') mla tam stáii netoliko co slavný

pomník zemelého, anobrž i k tomu ouelu, aby

zpomínkami na šlechetného zal''adatele osady, též

osadníky ponoukala k šlechetným a vznešeným

snahám.

IIL

Ami- vive r ori,;e !

l'ni-iie Ih folie niiit,

Et la nnppií roiigir,

Et le.: clianfs et le brnit, —

Le vin (l;ins loiis les veire',

L'amour dans touš les — viicxl

Hugo.

Bylof to za roziomMého rrního dne v m-
síci dubnu r(\j 1791, píznivého to již poasí,

plrého zápachu a sluneních papuská, kdy se na

potravním li-žišti v Bostone prodává zelený hrá':.

Po cejém deltovém zemišli mezi ek?m\ Illinois©

a Miisis^ppi bujnly yl savanny v nejskvlejším

2*
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výkvtu ;
po rozlehlých pláních kukuicových vlnily

se šavnaté korunky v šedozelené barvitosti, za-

vanul-li vtérek trochu prudeji , lítaly pestré

kv6ty strom pakanových jak zplašená hejna mo-

týl na ourodné luhy, a ze všech stran ozývali se

ptactva krové líbezným štbetáním. Na zad po-

želmaných tchto plání piléhalo k zlatoskvou-

címu obzoru nebes divoromantické skupení les-

natých kopc, z jichžto piúkrých strání valily se

chestící prameny na rzno nebo v jezero, kde

tepenatý beh, ovnený rozliným bejlím, zhlížel

se v kiišfálovém zrcadle vod, a u paty všelikých

nižších pahrbk pohlížely z prsvitu stinných stro-

mových semeniš a pkn uspoádaných zahrad,

stechy a vykýe istých píbytk. K západu v

rozlehlé, a však zpustlé posud nížin kroužilo se

v slunením lesku, jak stíbrný pás, spádné eišt
eky Chippavay, jejížto zelenavé vlny urychleným

proudem pospíchaly k vcltoku Missisippi.

Spanilou tu krajinu však oživovala bachanticky

ejskající staffáže.

Na bystrých vlnách íky Chippavayc, až skorém

k jejímu ústí do eky Missisippi, houpaly se kvtn
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ovnené kanoly a pirogy -) s ervenobílými prá-

pory a korouhvikami, na behu samém v stin-

ných ústupech, ano i na výslunní, hemžila se nepo-

sedná sms muž, žen, dívek, mládenc a dtí,

z jejichžto rozdlených tlup ozývalo se rozpustilé

vejskání, zpívání eských národních písní, škádlivá

váda, smích, troubení a bubnování, vrštní níšfaí

a houslí, stelba z pušek a moždí, tance, bhy
o závod, objímání, líbání, pípitky a boení džbán

a mis. Na palouku ped panským domem stál

skvostný stan v stínu výtených platán ili ne-

prav tak zvaných sykomor. — Po obou stranách

dlouhého stromoadí stály menší stany. Na dev-
ných plochách, pkn vyezaných, aneb v koších

vrbových byly nahromadny plody papuového a

persimoo-vého stromu, v houští koulely se liho-

vých a vinných nápoj již prázdné soudky, zde

a onde vidli bylo ohryzené již kýtní a plecní

kosti zvinové, polámané devné poháry, hlinné

nádoby, kukuicové placky a mazance, — vše ta

jak v sybarilské rozpustilosti pohozené. — Brána

nejzdivoilejší veselosti zdála se býti do koán

*) Amerianské to lnnky od divoclifi zrobené.
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zotvírána, na nebi jakby visely basy, kotle a pi-

šfaiy, — líbezní vtici, dechem vonným dýšíce

z luk a háj, zanášeli kvt voavé pršky k ve-

selým zástupm a ochlazovali mnohou již píliš

rozpálenou tvá a mnohé rozjaené slovo. — Bylf

to šfastný, veselý lid.

Lid len sestával ze šesti set eských vyst-

hovalou , kteréžto Klenoví jednatelé pemlouváním

a penzi v zem protinožc byli vlákali. Nebyli

to tak zvaní rozervanci na duchu, srdci a kapse,

jakýchž se každoron na tisíce do nového svta

sthuje, aby si tam pro jich nedstatek hledali zá-

platy, — bylif to naopak lidé zdravého tla i ducha

a horliví plnitelé Klenových vlasteneckých zámysl.

Klenová rozsáhlá íš nad ekou Missisipi byla

zvána ISovou Cec/iií, a skvlá osada nad eištm
Chippavaye, Novým Vyšehradem.

Veselí osadníci slavili dnes významný, velký

hod, — slavili totiž devátý výroní den šastného

jich osazení se na behu veltoku Missisippi a za-

ložení Nového Vyšehradu. Bylaf to první a po-

híchu i poslední slovanská osada v severní Ame-
rice, velkolepá a skvlá v poátku svém, ale krátce

jen trvající, záhy pomíjející v dalším rozvinu.
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Božena-Molly, Klenová dcera, panovala na behu
Missisippí, jako druhdy bájená Libuše na behu
Vltavy, Osadníci ji také jinak nepojmenovali než

paní Libuší. Onaf zas, jsouc nadána píliš bohatou

obrazností, neopominula, — dílem k tomu ponou-

kána od otce jí zdílenými zpomínkami na onoho

ženského Numa-Pompilia ech, — dílem, poro-

vnávajíc vlastní své postavení s oním její bájené

pedchdkyn, — neopominula totiž vniysliti se

v jakési uvdomní neobmezené knížecí dstojnosti,

kteréhož v její bytosti v té míe pibývalo, ím
více skvlými výsledky svých pemysl získala to

pesvdení, že duševní síla i v kehké schránctí

ženskosti pekonati mže nejpíkejší návaly hmot-

ných živl a protiv. JVIimo to mla Molly tak mnoho

pudu poetické povahy v cob, že není divu, když

nalézala velikého zalíbení v podobných fantasma-

gorických smyšlenkách. Na prérii jsouc zrozeno

i vychováno, nabylo její tlo oné mohutné, muž-

né kontury, kteréžto etí sochai s tak velkou

umlostí svým sochám udlovali, bez zbytených

pídavk a nadchlivosti. — Na její hrd okrouhlené

labutí šiji trnila božská, olympická hlava. O jak

rozkošné bylo na ni podívání! — Její koralové
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rtíky, míle zakulacené, — smlý orlií nos, niodro-

jasné, p«novnické oko, — vysoké elo jak z ala-

bastru bez ouhony, — bohaté v prsténkách splývající

erné kadee, — harmonický soumr všech jejích

úd, — zkrátka, celá ta výtená postava, když

sedla na bloskvoucím mimochodníku , runici

majíc na ramene zavšenou, ujíždla k rozkoši

honby v nálesí, — o jak se tu podobala Dian,

tomu pravzoru spanilých mužalek! —
Ano, americká tato Libuše, na tle i na duši

tak spanilá jak mohutná, — jemná, slabounká, ra-

iiifelná však na jediném míst, totiž — v srdci,

tuto ztepilost citu , tuto mkkost srdce pinesla

sebou na svt co po matce zddný znak, a vy-

chováním jej nepozbyla.

Karbunkulovitý staec, její otec, mnoho jí do

uší nahuel o eské vlasti. Umlf tak krásn vy-

právt, zvlášt co se týkalo vznešeného jeho rodu,

Vršovc totiž, — tragické pak osudy toho v

skutku pro slovanský živel v echách zápasícího

rodu, jakož i tragické momenty v djepisu celého

národu lííval dcei své tak živými, ohnivými bar-

vami, že její dojemná duše s tmito obrazy i

otcovu velou lásku k vzdálené vlasti do sebe
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pojmula a tak pevn v srdci svém ji zakotvila, až

i nkdy, v milém blouznní, smyšlenky Hájkovy

kroniky se stejnou zastával a neústupností, jako histo-

rickou pravdu samu. Z toho všeho dá se pak

snadno souditi, že Molly netoliko u vnit své du-

ševní bytosti s rozumem svým i s city svými, o

tomto pevratu svého názoru svta, v rozliné ro-

kování se pouštla, nýbrž i zevnjším zpsobem

s otcem svým za živobytí jeho, o eských záleži-

tostech — tak istou, jadrnou, vybroušenou e-
štinou rozprávívala, žeby sám Veleslavína, slavné pg-

mli našeho jazyka brus, nebyl by míval píiny,

na jejím líbezném jazejku eho pokárati, a mimo

to mohlo se i íci, že všechny dámy v echách

dohromady i ouhrnkem, po celé dv století nikdy

lohk toho eského po esku nenahovoily, jako Molly

s otcem svým v Americe v desíti letech. K od-
vodnní humoristické mkkosti její povahy musí

se ješt podotknouti, že se otcem nauila skorém

všechny, v ústech eského národu žijící národní

písn. Starý Klen všude zpíval, kde stál i kudy

kráel. Procházel-Ii se na polích, prozpvoval si

jak skivan z plného hrdla, sedl-li ve svém kom-

ptoiru, broukal si písniku zpátení cestou do žar-
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ludku, byl-li pozván u Vashinglona k stolu, zpíval

také, ale jen — v mozku. Nebude již divno, že

dcera jeho v srdci tak podivn zmknula, až to

skorém v odporu stálo s jejími ušlechtilými a však

velmi bujarými, mohutnými formami jejího tla. —
Podle jejího píkladu byli též kolonisté v Nové

Cechii naskrze vroucní echové, jakýchž by lovk
v celých echách i za našeho vku nadarmo s

lucernou hledal.

V Novém Vyšehrad nalézala se na celé sto-

letí dobe zaopatená tiskárna, menší škola pro

outlejší mládež, a vtší uilišt, nazváno Klenovou

koUejí, kostel, pak skvostná bibliotheka staroe-

ských, vlaských, francouzských a anglických knh,

— a ve všem všudy, jak na poli, v lese, v do-

mácnosti, v rodinném i spoleenském obcování, pa-

novalo tak upímné sjednocení a snažení, že Molly

poínala již víru svou v uskutenní otcových zá-

mr mniti v pesvdeni.

Ale ach, Jábel nikdy nespí, praví staré pí-

sloví, — lovk míní, pán Bh mní. —
Slunce klesá za hory Alleg-hany. Na protjší

stran huícího vcltoku vylízá za modravým svrškem

lesiny plavý, širohubý msíc na podobu oušklebnó
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Mulattovy tváe. Osadníci se vydovádli a ubírají

se v hluivých zástupech k svým píbytkm, a

však pilné k tomu hledíce, aby nezapomnli vzne-

šené své Libuši a pívtivému jejímu manželu, svému

Pemyslovi, Juliánovi Dolinovi, dáti: „Dobrou

noc!" Na železném pavlánu, z horního dínu vy-

staveného panského domu, stály nejhlavnjší no-

tability osady pohromad. Jsout to jasné, pívtivé

oblieje. Mo 11y-Libuše, Premysl-Dolin, a starý

Indián Ulašaraoo (podle obyeje Indián, kte-

ížto svým výteníkm, rekm neb mudrcm k

prvotnímu jménu ješt njaké jiné, významné jméno

pikládají) nazván „starý šíp," náelník Ouchipa-

vaku.*^ Vedle starého Indiána stojí Bor, dozorce

západních les, kostnatý to, svalnatý kmet, s váž-

ným a pi tom i dobrosrdeným pohledem, a za

ním, pes rameno mu pokukujíc, perozkošná, potu-

telná díví postava, jeho dcera Milada. Dole však

v stínu dvou sloup, na nichžto bevna pavlánu

spoívají, stojí zatemnlá, ošklivá postava. Jest

to Pitok , osvobozený ernoch nebožtíka Klena.

*) Ratolest kmene Šippeweieru , kteížto až podnes t-
kají po lesniil krajinách, táhnoucích se od hiuoiiského

jezera až k pramen&ni eky Missisippi.
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Máf posud na sob, snad z pokrytské úslužuosfi,

livraji z erveného sukna se stíbrným vyšíváním

na límci, tmavomodré vlnné kalhoty, boty až ke

kolenoum, a klobouk z bobrové srsti na zeleno obar-

vený. Podepírá se o ústí runice
,

jejížto hla-

višt zas o podstavek pilíe podepeno jest. Po

chvilkách vystrkuje pod pavlánem hlavu a otáí

ji nahoru, šilhaje po ženštinách, na pavlánu stojících,

žádostivýma, hltavýma, psíma oima, — a n-
kolikráte potichu luská prahnoucím jazykem.

Veselí osadníci ubírají se okolo panského

domu k píbytkm svým, a žádný z nich neopo-

mine ped Libuší se ukloniti, — a ona zas laskav

s pavlánu jim kývá, na toho neb onoho zavolá

jménem, jiným zas potuteln vyhrožuje aneb se

usmívá, a díve z pavlánu se neodstraní, pokud

byl neodtáhl poslední muž, a pokud neumlkl lomoz

rozpustilosti na íce a na behu. Pitok však stojí

pod pavlánem v stínu sloupoví bez hnutí, jako mra-

morová socha. Tu se náhle zachvje jak osyka,

a po jeho osmahlých vypouchlých lících vinou se

dv slze jak lesknavé perly. Srdce mu bije divoce

v bok, na jeho vraskovitém ele vystupuje pot,

zatne pst, jektá zubama, a konen klesl k zemi
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po celém tele v svírání keovitém. Z panského

domu ozývá se hudba — tkavé zvuky míle zn-

jící harfy, a k tomu sladká, zádumivá píse o svo-

bod a lásce. ernoch v prachu se svíjí, jakby

byl dotknut žhavými bodáky, — a v zoufanlivém

vzteku chroptí do sebe : „Proklato budiž pobeží

Senegambické, proklatá palivá píšina, proklát mj
otec, jenžto m zplodil, prokleta moje matka, ježto

m porodila, — kletba tob slunce, ježtos m
osmáhlo, — a kletba tob tam pod mohylou hni-

jící bloude, jenžtos m uil modlitb — kletba

tob. Klene!* — Na to se kousl u zdivoilém v-
tení do tlustého, vyhrnutého spodního pisku, až

mu z nho vystíkla krev, vzchopil se na to se

zem, a poal nad hlavou máchati runicí, jakoby

se chtl s nkým bíti. Na první pohled zdálo by

se, že se Pitok smysl pominul. Povážlivjší váak

tvárezpytec byl by z jeho zdivoilých posuk
a z celého jeho vzezení vyslídil sopku jakési

ušlechtilejší vášn, kterážto vela na dn jeho prch-

livé bytosti. A vru, tak by byl dobe soudil.

Pitok nabyl totiž od svého roztíštného pána, do-

kud byl celý, evropské vzdlání, — on byl poktn,
xnal po esku, po anglicku a po šipeweiersku ho-
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voili, a cílil v zavržení svého plemene lež vlastní

své nezavinné snížení. Bodrost myšlének Irnm
mu v mozku, a láska v srdci, a pec žádná stezka

se mu neukazovala k vyváznuli z otrockých vazeb

pírody. Milovalt své plém, ponvadž znal jeho

porobu — a miloval Miladu bez nadje, žeby ji

kdy mohl nazvali svou. Nad všecky tylo kehkosti

však živoil v jeho duši, jako druhdy u Klena, sv-

tjší, vznešenjší zámr.

Po tomto vášnivém výbuchu jeho utajených

a dlouho na uzd držaných chtx a popud, zpa-

matoval se opt Pilo!' setel si s tváe slze, za-

vsil si na levé rameno runici a kráel pozvolna

v hlubokém zamyšlení podél platanového stromo-

adí až k nejzazšímu konci osady. V štíru n-
kolika borových a hykorových strom stála tam

osamlá chýše ze srub. Pitok zaklepal, nízká

dvíka .0 ote>íela, a on vstoupil do nízké a však

dosti prostranné a temn osvtlené sín starého

známého a pítele.

„Whisky! whisky I *) milý Benedikte!"— zvolr^

po Hngiicku Pitok, a Benedikt, ryšovlasý to sytí

*) .\ng!ický název pálenky.
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lílásnéliD na Pražské vži sval. Víla, tentýž výro-

stek, co h)\ složil na n-ztíštného Klena hrobový

nápi?, padl Pitokovi do náruí, políbil ho v masitá

ústa s tak pítulnou choutkou a divokostí, až ta

mlasklo, a pak piskciv ke skíni pinesl láhev

nejpernjší a pi tom i nejlahodnjší žitné pálenky.—
Popíjeli a hovoili až k plnoci. A co v té chýši

tajn bylo upedeno, to již píštího jitra na vý-

sluní uvedeno.

IV.

..Pod veer inilnjem hni v karty, sklenku

dobrého vína, vnadnoti ženu a zlý sku-

tek ninoheni více, nežli za l)ílého dne."

Sílený Mcdardus.

V skvle osvícené jizb panského domu na-

lézáme celou spolenost v upímném rozveselení.

Libuše sedí u okna, a zpívá k pízvukfím pkn
naladné harfy medoústou píse o svobod a lásce,

kterážto Pitoka tak divoce poteštila. V jejím klín

odpoívá rusovlasá hlavika jejího sedmiletého sy-

náka Betislava, kterýžto po ní jednotlivá slova
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písn tveraiv požvatlává, — Dolin, její manžel,

ponkud malé postavy
,
pi tom však jemného,

ušlechtilého zrstu, stojí opodál v horlivé pohížen

rozprávce s Borem, dozorcem a správcem západní

ásti osady. Dolin jest v zpsobu mluvení, vze-

zení a pohybování nemálo podoben uhlazenému

diplomatu francouzskému, — Bor naopak, muž to

pevných svalíi a úd, podoben zešedivelému lovci

z prales Amerických. Milada, Borová dcera, laškuje

se starým náelníkem Indián Utašaraoo-em, kte-

rýžto s velkou laskominou ze strany oima mžourá

na punovinu, ježto klokotá v stíbrné nádob u

prosted hostinského stolu. V pozadí, ped obrazem

rozdrceného Klena, stojí mladík se založenýma

rukama v hlubokém zamyšlení. Jest to Viktorin,

jednoho osadníka syn, kterýžto opustiv zaouzené

klenby Karlo-Ferdinandovy university, za svým otcem

se odebral do Ameriky, nenesa s sebou pes moe
nic jiného, nežli Homerovu Odysseu v Heidelberg-

ském vydání dvanácterky. Obma se dostalo, ob-

zvlášt co echm v novém Vyšehrad laskavého

uvítání. Viktorin se cítil nad míru šastným v nové

své vlasti. Onf zde stásl ze sebe Spinozovy pan-

theistické rozumy, na cest pres - more vyfoukal xe
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všech záhyb svého mozku, zplesnivelé jazyky sta-

rých klassik, a oddal se docela skouinání a vzd-

lávání živé, rnakavé pírody, ue se pi tona jazyku

Ouchipavak. Nejvzácnjší však poklad, jakýž v

Americe našel, byla láska, jeho první i poslední

láska. Jemná, švítorná, dovádivá Milada stala se nyní

bohyní nového jeho náboženství, — ona zas naopak

milovala jej beze vší bohoslužebnosti, ponvadž se

nikdy nenauila po filosoficku hloubali, a že nikdy

nebyla rozervaného srdce.

Ulašaraoo sedl zde s blahostným pohledem,

a v rozháranosti cit svých škubal na sponkách

svého, na zpsob plášt vystiženého úvšku z vi-

drové kže. — Milada byla opt ped nj postavila

plnou sklenici punoviny. Zpv a zvuky rokotavó

harfy umlkly. — Celá spolenost sesedla si blíže

dohromady. Tu se vzchopil starý Indián, povznesl

svou sklenici a zvolal v jazyku ech : „Sláva

tob, Libuše! Sláva echm! — Af kvete, a k bla-

ženému cíli af dokvete Nová echie, — Nový

Vyšehrad!" — Utašaraoo, kterýžto vzájemným

mnoholetým jednáním se svými novými sousedy

echy, jich jazyku trochu se nauil, pronesl tento

prípitek, jejžto mu potutelná Milada do uší byla

Libuše v Americe. 3
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nafoukala, s takovou palhelickou vážností a dstoj-

ností, že všichni pítomní se vzchopili, pozvedli

sklenice a tikráte zvolali: „Sláva!** —
Molly-Libuše pistoupila nyní k starému ná-

elníkovi Ouchipavak, a oslovila jej v jeho vlastním

jazyku : „Velký duch není pouze otcem ervenoch.

nýbrž i také bloch. Pišla jsem do této zemé,

abych kouila z dýmky míru *) s Ouchipavaky.

Véné pátelství má panovati mezi námi, a kdykoli

kdo z tvých bojovník stoupí na práh tohoto domu,

odložíme mokasíny, **) a pjdem mu v cuslrety.

Sláva tob Utašaraoo , sláva Oucliipavakm, sláva

celému kmenu Šipeveier !"

Vráskovilý obliej starého náelníka, jenžto

posud vážn ped sebe hledéi, vzal na sebe, po

tchto Libuší pronesených slovech, výraz hluboko

cílené rozkoše.

I chopil se sklenice s komickým chinatem,

vyprázdnil ji na jeden doušek, a zas lak rychlým

hnutím na slul ji postavil, že se rozlloukla.

*) Z dýmky míru s divochy kouiti l)yIo znamením pá-
telství.

'*) Mokíisiny byly slovíce
,

jeilo Indiáni na znamení
upímnosti a hostinnosti vyzouvali.
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^Sklenice roztluena !" zvolala v smíchu Milada.

Starý Indián však s podéšením na stepiny

Tyvaloval oi.

„Sklenice roztluena!" — mumlal do sebe, a

na vše strany truchlivé se ohlížel.

Všichni byli zaraženi z náhlého pevratu v

jednání a chování starého náelníka.

„Sklenice pátelství roztluena 1" zvolal opt

smutné Utašaraoo v jazyku Ouchipavak, a horká

slza kanula mu po tvái.

„Nu sklenice roztluena, ponvadž jest ze

skla !" — zvolala Milada, — „ale naše pátelství

není sklenné!'* — Po tchto slovech piskoila

k skíni, pinesla novou sklenici, naplnila ji horkým

nápojem a podávala ji s velkou pívtivostí a vdku-

plnými posuky Utašaraoovi.

Ten však se odvrátil. Všechny jeho vrozené,

i všelikými pezvdy vyzískané pedsudky, byly v

nm zboueny, — poodešel do zadního kouta

sín, kde ležely jeho luk a šípy, pehodil si odv
z buvolové kže pes rameno, a chystal se k od-

chodu.

„Co to? Starý Šíp by nás chtl opustit?"

pravil Dolin starostliv. „Kam by se podla mou-
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drost náelníkova ? Venku je noc a jejím závo-

jem pikrývají se nepátelé Šipeveier v lesích.

Menomoni má bystejší zraky nežli Ouchipavak,.

a vždy leží v Ginseng-u na biše, íhaje s toma-

havkem v psti na koist svou."

Pi této výstraze zapýil se Utašaraoov obli-

ej zážehem prchlé divokosti. Nosní chíp se

mu rozšíily, jakoby enichal blízkost nepítele, oi
mu svítily jako krvežíznivému vlku. celá jeho po-

stava hrd se vypnula a s opovržlivým úšklebkem

zvolal : „Menomoni ^') šatí se jako ženština a živ

jest toliko mezi ženštinami. On se leká medvda *'-*)

a drápy jeho nevsí si na krk. On svoje ženy

zaprodává a v jeho vigvamu *'"'^"") nevisejí kže s

hlav Ouchipavak."

„I u kozla, starý píteli," — skoil mu do ei
Bor s nadšením srdnatosti, — „však my jej doi-

sta vyhladíme. Což nejsme pátelé a spojenci? — A
nezasluhujeme-liž nazývati se pátely Ouchipavak?

*) Menoiiionovó, — kmen indiánský, iijní zapuzen otl

bieiííi lilinoise až za jezero IMithijfánské.

**) Hlcdvda zai)iti jest n srdniitélio Indiána tolik jako za-
bili nepítele, a nositi na krku medvdí drápy na dii-

kaz vítzství.

***) Vigvam,— indiánská chatr — také lože vyznamenává.
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Což jsme zlodjským Sioux-m nevyprášili ervenou

kži, že sám velký duch z toho se musil potšit?

My jsme zde zasadili strom pokoje a míru, a oni

nám ho porušili. Ale pisám bh! my jim toprko

vymkneme z ruky, jestli seješté jednou osmlí, je

na napáhnouti, nebo v stínu toho stromu chceme

s tvým kmenem si hovti. — Upokoj se, starce, a

nemysli již na to, odcházeti te v noci k svému

vigvamu. Zde zsta, a vyspi se z malomysl-

nosti."

Nyní piblížila se i Molly a vložila ruku svou

na jeho rameno, kouc : „Tys pišel k nám a já

ti podala dýmku uašu *) a tys ji pijal, vystrojila

jsem hostinu a tys se k ní posadil, podala jsem

ti horký nápoj pátelství a tys se napil, a nyní ti

nabízím mkké lože a ty bys chtl jím pohrdnouti?

Ouchipavak nepikládá víru pedsudkm a lžím Da-

kot, ^''^O Menomonové vdí o tvém pátelství s

blochy, a protož tebe nenávidí a pronásledují na všech

cestách. Nikoli, Utašaraoo, — ty zstaneš pes noc

*) Dýmka uasu, — dýmka míru.

**) Dakotové, — kmen indiáaský pln falSe a lií.
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u nás. Zítra, záhy z rána, až se vynoí slunce

z posvátných vln veltoku, — bezpenéji mžeš se

odtud na cestu vydati a i dary s sebou vzíti, ježto

jsem ustanovila pro tvého syna. Já se též ode-

beru do lesa, abych honila daka, a budu tvou

spolenicí nž k cypišm nad hrobem mého otce,

kde se cesty dlí."

Divoch hledl mlky ped sebe, a pak jaksi

upokojen podíval se do Libušina velkého, modrého

oka, a váhav zas pokroil k stolu.

„Aj, Starý Šíp musí se u nás vyspati," — zvo-

lala škádliv Milada. „Starý Šíp má krátká cho-

didla, a cesta do hor jest daleká. V lese panuje

makavá tma, a po jeho stezkách hopkují medvdi a

vlci, a z visapakuky*} neproudí se ohnivý nápoj.''

„I u všech kozl, starý brouku," jal se zas

Bor hovoiti, „pry s tou zasmušilostí. Udatný bo-

jovník skládá svou dvru toliko v svého Manila. *^''^)

.Ješt jeden ádný doušek, a to dobré zvíe musí

se ti zjeviti," — S tmito slovy podal mu Bor

*) Visapakuka, — malý pramen v Icsinách.
**') iManilu, strážný duch Indián, kterýž se jim, když se poádn

vypostili, objevoval v podob njakého tvernohého
zvíete.
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celou nádobu s horkou punovinou. Když mu tak

krásn ze všech stran domlouvali, pohnul se ko-

nen Utašaraoo v útrobách smilování, — ochotn

vzal nádobu obma rukama a vyprázdnil ji jedním

douškem doista. — A Manitu, dobré zvíe se mu

i skuten zjevilo, ale v postav opiky, kteráž

ho tak zchvátila, že v nkolika okamženích skloí^l na

stolici. Statený Bor vzal ho pud paždí, a odvedl

vrávorajícího náelníka Ouchipavaku do dolejší svt-

nice na pízemí, kde jej oekávalo mkké lože.

Milující párky v hoejší síni zstaly ješt krátký

as pohromad. Viktorin a Milada odebrali se ven

na pavlán, snad za píinou astronomického zpyto-

vání hvzdnaté oblohy. Libuše-Molly a Dolin z-
stali sedti v síni. Dolinovo ráme vinulo se okolo

její spanilé šije, a její ruka zas spoívala na kadeavé

hlavice drahého dítte, ježto v jejím klín dímalo.

V jejích oích jevila se záe neskonalého blažen-

ství. Tkavý její duch skládal na budoucnost Beti-

slavovu celou adu smlých zámr, všechen lesknavý,

chimérický svt od otce zddných sn a nadjí.

Svaté sliby, kterýmiž se zapísáhla v Praze na

hrob otce svého, byly splnny. eská osada nad

ekou Missisippi byla slavn založena , zdravý
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kmen ryzích ech presazcn i v zdravjší pdu,

a jiné pání ji déle netrápilo, než aby se rozple-

meovali jak hvzdy na nebi a písek na moi. —
Kam jen oko hledlo, všude ourodná pda

nahoe jemné, italské podnebí, všude bujný život

živocišstva a rostlinstva , zásoba duševních i

hmotných poklad, — ve všech mravní mohutnost

a síla, historické zpomínky, vydatné psti , zdravé

žaludky, — všecko to ouhrnkem vzato, inilo ty

ohromné živly, z kterýchž se tvoila obrovská páka

k utvoení a dalšímu rozvinutí nového eského

státu v Americe. Kmen Ouchipavak, nejbližšího

a nejmocnjšího to souseda nové osady, umla si

Libuše získati pívtivým, božsky krásným nad-

cházením a hojnými dary. Jich náelník byl astý,

a vždy vítaný host v Novém Vyšehrad. Utašaraoo

byl od svého lidu považován za hrdinu, za lékae,

knze, vštce, takka za nadpozemskou bytost, kte-

ráž se toliko rozkazm velkého ducha podrobo-

vala. — Libuše sama k tomu velmi mnoho piinila,

aby byl starý náelník od svého lidu za takovou

nadpirozenou bytost považován, nejvíce z té pí-

i^iny, aby pak prosledenstvím jeho všemohoucnosti

lépe na jeho lid psobiti mohla. Dala jej vy-
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uovati od jistého pemoudrého osadníka všelikým

mechanickým a fysikálním umlostem a kejklm,

nauila jej pipravovali všelijaké masti a tinktury,

a když pak byl vycvien, provozoval své umní
mezi svými kmenovci. — Za odmnu toho všeho

obtoval Utašaraoo bledé žen, kteráž takovým

dobrodiním jej zahrnula, své srdce a ochotnou vli.

Libuše jej docela opanovala, a jím opanovala

mohutný kmen Ouchipavak. —
Milenci se konen rozlouili a odešli, jeden

každý šasten a blažen ve svém doufání, — a brzo

všecko utichlo a usnulo v panském dom.

Starý náelník Utašaraoo, bohatýr to slavný,

nepemožitelný bojovník a nadpozemská bytost

svého kmene, odpoíval na lžku svém v dolejší

i svtnici, pohížen v hlubokém snu, a snil o svém

-Manilu, jenžto v podob ervenopruliovatého ko-

fcoura jeho zpitomnlé smysly obskakoval.

Bylo po plnoci, a msíc, jasný a skvlý, stál

v celníku noní své dráhy.

V tom vrzne u prostedního okna spadací oke-

nice, — rozeve se do koán, — a na klidný

obliej spícího náelníka Ouchipavak padne bledá

msíce zá. — „Hugh" — ozve se temný hlas



42

pod oknem. Malý okamžik, — a již se objeví v

ekn zakulacený tomahavk, *) potom tetované

ráme, pak perní koruna, a posléze celá postava do

svtnice opatrn vylízajícího Indiána. — Skoil

z oknH tichýma nohama a stojí u prosted sín.

^ A však nad všechnu opatrnost bystejší jest

sluch spícího, — Utašaraoo procitl, — zvedá se

na loži, chce vyskoit a chopiti se svých zbraní, —
v tom okamžení však padne tomahavk s celým

urychlením své tíže na jeho hlavu. — Utašaraoo

klesá zpt na lože a v chrapotu smrti šepce: „Pe-

terlašaroo !*

V.

o dívko spanilá.

Znak. tvíij jest IndoLtan,

A pleí tvá ztepilá

Dražší uež Frengistan.

Fasilbeg, perský básník
Zde leží zbit a porouchán,

Již onurnl, již neceká.

3Iedardus.

Pišlo jitro. Luhy a pastviny vydávají vonn
páchnoucí dechy, po kvtných savanách tpytí se

*) Tomahavk, — k-j.
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myriády rosných krpjí, a v každé krpji zhlíží

se slunce jako vyšperkovaná ped zrcadlem nevsta,

ptactvo u svižíra vzduchu radostn prozpvuje, pe-

stí, lesknavi motýlové od kvítku k kvítku provádjí

klikaté hony, hebenalí kohoutové klarinovým zvu-

kem provolávají ranní hodinu, ozývá se již i beení

k pastvinám táhnoucích brav, — a vše vkol jest

tak jemné v tiché vznešenosti své, a všude roz-

kládá skvjící se peruf svou božství a láska, v

nesíslných postupech zvuku, svtel, barev a zá-

pachu.

Ped panským dvorem rehce Šemík, Libušin

komo, osedlán k honb. Na pavlánu stojí Milada,

spanilá a ržová jak mladý, probuzený den. Pod
pavlánem na tom samém míst, kde minulého ve-

era Pitok stál, stojí ted Viktorin v lovím odvu
s runicí v ruce, a dovádiv laškuje se svou mi-

lenkou, háze po ní z dolejška nahoru chumáe
kvt. Její krása probouzí mu v srdci sladké

nhy milostné roztouženosti, a chlubným jazykem

vychvaluje ji mkkým ranním vtérkm, vonným

zápachm, ztepilému vzduchu a modravému blan-

kytu nebes. Viktorin je vždy z rána bodré, veselé

mysli, a pln humoristické rozpustilosti.
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„Slyš m, pírodo I" vyvolává v nadšení.

„Zacpi si uši, pírodo 1" praví ve smíchu

Milada.

Viktorin hrd se vypne, pozvedne k Milad

jiskící své zraky a pathelickým hlasem odíkává

^ následující verše, kteréž byl složil za blažených

dob své nevycválanosti

:

y,Jsemf jak dcko,

Ježlo všecko,

Co jen cítí,

V schránku kvílí

Milé vloží,

A jak zboží

Drahocenné

Ped veškerým svtem skrývá.

Lakom na poklad se dívá.

Tvoje oka, hvzdné lesky,

Tvoje rtíky, blaha stezky,

Nosýck tvj, vtip kvítek,

Bradika tvá, žert skítek.

Na tvých lících bozi sedí.

Potuteln z dlk hledí,

A v tvých vlas bujném chvní,

Lásky okeán se pní !
—
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V každém údu, v každém kloubu,

Praxitel vidím chloubu, —
Nad vším ale vládne duch! —
Dívko! — tak té stvoil Bh!"

„O ty zlý love s tma omženýma oima!"

zvolala Milada. „Což myslíš, že i tvoje pochleben-

ství krásou se honosí? — To vezmi za podko-

vání!" — S tmito slovy sesypala na s pavlánu

všecknu zásobu kvítí , kterouž byl nahoru naházel.

Viktorin to se sebe setásl a potuteln ekl

:

^Já mluvím pec pravdu!"

A on i v skutku ml pravdu u vyliování tchto

pvab. Milada byla tak outlého a pec tak ušlech-

tilého zrstu, že by znatel ecké antiky byl zvo-

lal: „Aj, hle tof živá grácie!" V jejích íialových

oích, lesknoucích se jak u gazelly, a v jemných,

a pi tom i laškovných rysech jejího spanilého obli-

eje spoívalo ono podivné spojení nebeské zbož-

nosti a smyslné roztouženosti, jakéž nezi'ídka v

hlavách Rafaelových Madon nalézáme. Jejích t-
lesních pedností však byla nejznamejiitjší —
nad obyej bohaté, bujné vlasy, rusé barvy, kte-

réžto podle slovanského spsobu v dlouhých ple-

tencích jí splývaly po zádech.



46

A však i Viktorin, její milenec, jest velmi za-

jímavá postava. Oullého, a pi tom i mohutného

zrstu, v každém jeho pohnutí jevila se bujará i-
lost, v jeho ponkud bledém oblieji panovala ja-

kási ušlechtilá zádumivosf, jeho kadee a obrvy,

plné a bohaté, a orlií jeho nos prozrazovaly muže

odhodlaného, neústupného.

„Zavolejte Utašaraoo, milý Viktorine," — ozvala

se Molly-Libuše, kteráž drahnou chvíli mezi vraty

domu stojíc, rozpustilé to škádlení milujících po-

zorovala. „Slunce stojí již trochu vysoko a my
jsme zaspali." — S tmito slovy vystoupila z domu,

a s nemalým pvabem lehkosti vyšvihnula sena buj-

ného komon. Viktorin odešel do domu.

Molly-Libuše podobala se v skutku v tom

okamžení spanilé mužatce dávnovkosti, Penthesilei.

Bylaf toho jitra jaksi bledá a tkliv zaujatá, ale

práv tato bledost, obroubena bohatým vlnním

erných kadeí, její smle jiskící se zraky, to hrdé

napnuli její šíje a beder, — vše to, v nejsho-

dnjším soumru a jako vrozené, udlovalo její po-

stav ráz bohatýrského pvabu. Její odv byl od

krku až k pat zavený, k údm tsn piléhající

šal z tmavozelené vlny, a v pedu po celé délce,
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posázený dlouhou adou lesknavých knoflíkfi. Na

hlav jí sedl lehký biret z erného aksamitu, upe-

vnný pod bradou ouzkou sponkou, na levém ramen
houpala se jí skvostná runice, a v právo, až na

kyU dol, visela na hedvábné še stíbrná pra-

chovnice. V tom samém okamžení, když se vyšvi-

hnula na kon, stoupil Dolin v lehkém ranním

svrchniku, a s cigarrou v ústech, na pavlán, a po-

tuteln na ni se dol usmíval. Vedle nho nata-

hoval Betislávek outlé své ruinky po matincr,

kteráž v zanícení zbožnlých cit nahoru k nim

pohlížela. — Bylof to vzájemné vystí.dání pohled

významných. Dolin také porozuml hovoru jejího

zraku, a ohniv políbil chlapce na elo. „Svtice

boží!" — ozval se z domu Miladin hlas v proni-

kavém zkiknutí. Hned na to vybhla i Milada

z domu, bledá, tesoucí se na všech údech jak

osyka, a obma rukama zastírala si tvá. Po ní

vystoupili Viktorin a Bor.

„Co znamená ten kik? — Co se stalo?" —
táže se Libuše.

Milada neodpovdla, anobrž v hokém, zou-

fanlivém plái okazovala na dra.
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^Utašaraoo leží tam na loži — zavraždn 1"^

odtušil Bor se zasmušilou odhodlaností.

„Zavraždn?" zvolala Libuše klesajíc s kon.

Všichni vrátili se do domu.

Mozek Utašaraoov lpl na stn, prokvetalý

pruhami krve, jeho lebka byla tak roztíštna, že

kosti i blána jakoby v moždíi rozbité o v jednu

smsici, nižádné neposkytovaly známky k poznání

oblieje aneb njaké jiné ásti hlavy.

Hoejší polovice tla odpoívala na loži, nohy

však visely dol, na dkaz, že práv v tom oka-

mžení, když se vzchopil a z postele chtl vyskoit,

smrtelná jej zachvátila rána. V pravici, keovit
sevené, držel fetiše, *) jenžto mu visel na prsou.

Zrovna u jeho nohou na zemi ležel tomahavk,

celý pomalován znameními Menomon.

Libuše upírala na mrtvolu zraky plné vydše-

nosti. Dolin stál vedle ní, odvrácen od toho stra-

šlivého pohledu. Bor však hledl na zabitého pí-

tele s bolestným, a však pevným, odhodlaným okem,

a Viklorin držel nedaleko dveí už k omdlení po-

lekanou Miladu ve svém náruí.

Libuše se opt po dlouhé chvíli trapného

*) Keliš — biižek z jakékoliv látky vysouslružený.
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mlení nejprve zpamatovala. V tomto okamžení tušila

zaátek slriišlivého konce. A pec stála zde s tou žalu-

plnou pedtuchou, jak Nioba, na prahu neštstí s od-

hodlanou, hrdou duší. Rychle obrátivši se k Bo-

rovi, pravila: „Bore, postarejte se o to, aby se mrtvola

odnesla a ješt ped západem slunce odevzdala do ru-

kou Ouchipavak. Viktorin doprovodí mrtvolu s n-
kolika statenými muži až na místo jejího ustanovení.

Toliko odhodlaný a spolu i prozetelný muž smí

se s takovým poselstvím k ervenochm odebrati.

Oznamte tu strašlivou událost v Novém Vyšehrade,

a ite všemožné pípravy k boji. Od této chvíle

stali se Ouchipavakové našimi nejouhlavnjšími

nepátely, a záhuba nám hrozí, neochrání- li nás

Bh, aneb Viktorinova výmluvnost. Pedtucha se

ve mn zmáhá, že se musíme hotoviti, broditi se

v krvi, aneb v ní utonouti."

Bor zvedl se zem tomahavk a pravil; „Ta

rada jest moudrá. Musíme se pipravovati k nej-

horšímu, nebo „Starý Šíp" byl dobrým otcem, ano

milovaným bohem svých Ouchipavak. Tento to-

mahavk zde, kterýmž bezpochyby starý náelník

byl zavraždn, jiíst celý pomalován znameními Me-

numon. Aj, kterak by pišel Menomoni až sem? —
Libuše Y Americe 4
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Menomonové se vyskytují toliko jak smolné kobylky

v mraných houfech. Ouchipavakové budou smrt

svého náelníka mstít, zde na míst toho neštéstí,

na našich životech a statcích."

„Ach, že jsme mu vera z hostinské ochot-

nosti tak domlouvali, aby zde zstal! — Naše láska

a vlastní naše pátelství pivádí na nás záhubu !
—

Ote! — ote!" šeptala Libuše v hlubokém za-

myšlení, a horká slza vyhasla plameny jejího

zmužilého oka.

,,Také Manilu crvenochu vešlí nkdy pravdu,"

ekl Bor v zasmušilosti.

„A nyní vští mi pravdu také Manilu míij," —
doložila Libuše s truchlivým pohledem na za-

vraždného.

Sotva minula hodina, ležela mrtvola Utašara-

•oova na márách, [tyi muži vložili si máry na plece,

osm jiných následovalo, v jich ele Viklorín, a

celý prvod mlky se ubíral podél eišt Chippa-

vaye k píbytkm Ouchipavak. V Novém Vyše-

hrad však ozval se válený lomoz a bujaré písn

Tábor.
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VI.

)l y a des niéchanls, qui seraient moins
(langereux, s' ils n'avaient aucune bonté.

Rochefoucault.

V tentýž as, co se to v Nove'm Vyšehrad

(lálo, dly se nedaleko pramenišl Chippavay-

ského nemén dležité vci.

Poslední vzdechnutí zabitého náelníka bylo

:

„Peterlašaraoo." — Peterlašaraoo (mladý šíp) jest

Utašaraoo&v syn.

Mladého náelníka nalézáme v kaban podi-

vného, indiánského slohu. Kabana jest vystavena

na podobu velního oulu, aneb njaké vysoké

kuple. Píkrov zroben jest z rákosí, ježto bujn

vyrstá na pobeží veltoku Missisippi, — pleterí

jest ouhledné, mohlo by se íci i pkné. Staver'

spoívá na klech, složených totiž z hladkých,

v nejšetrnjší rovnosti spojených holí. — Dvée,

aneb lépe eeno záclona u vchodu, sestává z peslrých

rolíošek, — u vnit nalézá se nkolik hrub vy-

robených sedadel, nkolik koš, a velmi hezká

pohovka s vlnnými poduškami, dar to sousedních

eských kolonist.

4*
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Mladý náelník sedí na te'to pohovce, hlavir

o pravici podepíraje. Feterlašaraoo jest muž as

šestadvacíti- aneb sedmadvacítiletý. On si jíž

vydobyl slávy jakožto bojovník, a mnohými dkazy

své prozetelnosti a svého udatenství vyzískal si

dvry a vážnosti u svých kmenovc. Jest

vysokého zrstu a mohutných plecí. Jeho písný,

hrdý, a pec dosti pívtivý pohbd, to nepokojné,

a pec tak pevné zení jeho tmavého, šfávnatého

oka, posléze ta pokojná dstojnost celé jeho po-

stavy, všecky tyto vlastnosti jeho zevnjška pro-

zrazují neobyejného lovka. V pedu jeho tla,

pes ramena až na dol splývá mu pikrytí z kže
buvolové, šikmo pes prsa visí mu široký lem blány

vydrové, hojn okrášlený mušlemi perletovými, a

okolo krku má zavšený pásek medvdích dráp,

nejskvostnjší to šperk bojovníka, pravý to dkaz
jeho neoliroženosti. Okolo hlavy, akoliv dlou-

hými, však velmi ídkými ernými vlasy porostlé

toí se mu lesknavý kruh s nízkým volavím peím,

Ped ním slojí Pitok , a u vchodu kahany

rudovlasý Benedikt.

Pitok jest starý, známý pítel, a vždy mile

vídaný host u ervenoch, — zná jejich slabé
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stránky, jejich cnosti i necnosli, donáší jim whisky,

umí dobe s nimi zacházeti, jim pochlebovati,

zkrátka všechnu jich divokost i rozum jich stril

do kapsy, a pro všechnu tu jeho vhlasnosl tento

geniáhií intrigant jmín jest od ervenoch „do-

brým srdcem.-' —
„Co pivádí „dobré srdce" — do kahany u

mladého šípu?^ tázal se Peterlašaraoo. — „Mladý

šíp jest velký náelník, a „dobré srdce" rádo se

ohívá na výsluní jeho slávy," — odtušil Pitok

s chytrou pívtivostí, „Mladého šípu sláva letla

jak orel pes všechna jezera, pes velkou eku
íiž k Mamakm, a až k blavým vrcholm AUeg-

hanfl. Ale bledé cizince na behu Chippavaye

peruf jeho slávy nczastínila. Ziskuchtivost a la-

komství pivedlo bledochy k jezerm a ekám
Ouchipavak, a „Starý Šíp" je trpl. Oni pišli a

podali bojovníkm otevenou dla, a bojovníci ji

pijali a kouili s nimi z dýmky uašu, a trpli je na

tuných bezích velké eky, a posadili se s nimi

do stínu stromu papuového a hovoili: „My všichni

jsme dítky velkého ducha." Bledí .»'šak cizinci

stali se zrádcemi svých dobrodinc. Oni se chtí

prodrati dále až pes hory, napájeti se ze svžích
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pramen Chippavaye, a zahnali a vytisknouti od-

tu ervenochy až v tmavé, studené pralesy Cho-

chon. Utašaraoo však byl až posud ervenoch
ochráncem. Starý šíp byl Manitu celého kmene,

jenžto vždy s tomahavkcm v pravici stával v ele

svého lidu. A ti bledí obliejové dsili se velkého

bojovníka, a myšlénky jich rozpadávaly se ped
ním v krpje dešl, a jich zámry v prach. U
prosled však jich osady, na písitém kopeku, stojí

mohyla, jak oni bílá, tvrdá, na oko nezrušitelná,

— a pec kehká pod ranami mohutných rukou.

Na nejvyšším vrcholu této mohyly, stojí kovová,

zlatoskvjící se potvora, kterouž ti cizinci nazývají

svým lvem, a dole v zemi pod mohylou, odpoívají

roztíštné hnáty muže, jehožto i po smrti posud

tak hluboce ctjí, že již pouhým zpomenutím naíi

mknou a v plá se rozplývají, jak Skváv zajaté

ženy, a zas ztuhnou k udalcnství, jak statní bo-

jovníci Šipeveier. Pod touto mohylou odpoívá

jejích Manitu, a v postav této potvory, lva, chrání

a opatruje svj lid. I šli tedy jednoho dne k mo-

hyle a otázali se: „Co máme initi, abychom zni-

ili naše nepátely, Ouchipavaky ? — A z lirobu

pod mohylou ozval se hlas, hlas jejich Manita

:
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„Až se na noním nebi objeví msíc v ouplku,

zabijete „Starý Šíp", náelníka Ouchipavak, a

zabijete jej takovým tomabavkem , kterýž jest

pomalován znameními Menomon, a pece jest

tomahavk váš, ponvadž jest na nm vyryto zna-

mení lva." A oni odešli do svých píbytk, a uro-

bili tomahavk se znamením Iva, poma^ívali jej

celý znameními Menomon, a oekávali píští msíce

v ouplk. A když ten as se dostavil, pozvali

„starý šíp*, aby jich navštívil k tanci a zpvu, a

když pišel, vyzuli mokasíny, šli mu naproti, podali

mu ruky, opojili jej ohnivým nápojem, a když

pomaten v ospalosti sklesl na lože, pepadli jej

oukladné , zabili jej tím tomahavkem , a on byl

mrtev." —
Pitok umlkl, a s oulisným vzezením, jak í-

hající ještr, zpytoval ouinek svého vypravování na

tvái mladého náelníka. Peterlašaraoo poslouchal s

rostoucím napnutím, a když Pitok skonil, písn na
pohledl, pak s pousmáním ekl: „Dobré srdce"

hovoí do vtru, — a však také žert poraní, jak

jedovatý šíp Sioux. Peterlašaraoov otec byl velký

bojovník, a nemže umíti.-'
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„Uašing-orohsahba *) byl také velký bojovník,"

odtušil Pitok, „a pec jest pohben pod velkým

pahrbkem na pobeží zelené vody. „Dobré srdce"

nežertuje i nelže."

S témito slovy vytáhl ernoch z kapsy zakr-

vácený pásek medvdích dráp, kterýž LUašaraoo

vždy na krku nosíval , a s kterýmžto pokladem

udatný bojovník toliko v stnrli rozlouiti se mže.
Sotva že mladý náelník tento vzácný klenot

udatného bojovníka, a spolu i neklamné znamení

jeho smrli spatil a poznal, zaval tak strašliv,

že Pitok o nkolik krok podšen ustoupnul a

Benedikt utekl z kabany.

Pelerlašaraoo sklesl na pohovku, jak bleskem

poražen. Po dlouhé pestávce opt se zpamatovav,

vypukl v dtklivý plá, a z hlubokosti duše vy-

pouštl tak bolestné, tak usedavé vzdechy, že sám

Pitok outrpností dotknut od nho se obrátil. Když

pak jeho náek ponkud se utišil, piblíživ se opt

ernoch, — obratn a lstiv, poznovu jej oslovil:

„Mladý Šíp vstoupí v šlépje svého otce, „Mladý

*) Slavný to náelník Oniali jen/.lo dle poslední své

rule pohben l)\l na vrcholu piikrcho vrchu šedé na

koni a. se všemi zhriinéuii.
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Šíp" stane se Manítern svého kmene, a hrzou svých

nepátel. Když však bojovníkovi hyl zavraždn

otec, Yolá bojovník: „Naše nepátelé zubili mého

otce ! On jest pro mne ztracen i pro mj kmen.

-Ach velký duchu, tvrce mého života, zapísahám

té, zachovej mne pi živobytí jen tak dlouho, pokucf

jsem nepomstil smrt otce svého, — pak se mnou

vynalož dle vle své. — Taktéž bude mluviti i „Mladý

Šíp", a strašliv se pomstí, neb on jest velký

bojovník!"

Jako pi zmáhající-se boui z protrhaných mrak
a pršek vyšlehují blesky, taktéž i zajiskilo se Peter-

lašaraoovo zatemnlé a slzami omžené oko pi

tomto vyzvání zážehem pomsty. Mladý náelník

setel si slzu, shodil se sebe malátnou skleslost

Žalu, a sebrav v ušlechtilé své duši všechnu odho-

dlanost, s dstojným, chladným pohledem zvedl se

z pohovky a ekl: „Jef zbablost porazit se dáti

neštstím, — a mladý šíp není zbablý. Krev volá

o krev, a já smrt svého otce pokropím veškerou

krví, kteráž koluje v žilách všech bloch ve

Vyšehrad."

„Ti cizinci jsou mocní, jsouf kouzelníci, a

jich Manitu je ochrauje," ekl Pitok.



58

'•^' „Ženština jest jejich náolníkem,'* prohodil

s opovržením Peterlašaraoo.

„Tato žena však má zoubky a pnu jedova-

tého hada," — pravil zas Pitok s velkým drazem.

^Jejich bojovníci nosí zbran, ježto sáhají do velké

dálky, a raní a vraždí. „Dobré srdce^ nenávidí zrádu

a bledé oblieje, nebof on jest vren, a erné

tváe. „Dobré srdce'' ví nejlépe, kterak by „Mladý

Síp" a jeho bojovníci pomstit mohli smrt svého otce

a náelníka, kterak by Manitu cizinc nejjistji

zniili mohli, a všechnu jich krev procedit bez

pochybení a bez nebezpeenství."

! Náelník
^ upel velmi pozorn zraky své na

ernocha, a tento pokraoval dále: „Díve než

slunce zajde za hory Alleghan, piirazí sem n-
kolik bledých obliej, s rozlinými dary a s mr-

tvolou zavraždného náelníka. A oni pinesou

také tomahavk, kterýmž byl Utašaraoo zabit, a

budou vyprávt: „Velké neštstí pihodilo se u

nás; — tvj otec, starý šíp, byl zavraždn upro-

sted našich píbytk. My však nejsme jeho vra-

žedníci. Tak jisté, jak velký duch nad námi, jest

tvým i naším oleem, tak jisté jsme jej nezavra-

ždili. Ale zde viz, tento tomahavk pobarvcný
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znameními Monomon. Skutek ten spáchal Meno-

nioni." A Mladý Šíp musí je vyslechnout a pi-

jmouti od nich dary, musí jim pro pohovu nejlepší

místo vykázat ve své kaban, a pak z rána

je propustit s ratolestí míra nazpt kjich velitelce.

A když pak odešli , nechf se podívá mladý šíp

lépe na ten tomahavk, kterýž byli pinesli, nechf

seškrábe barvu na pravé stran dolejšího držadla,

a tam nalezne jiné znamení, znamení jejich Manila

v podob lva, a to jest dkazem, že tomahavk

ten nepochází od Menomon, a že „Starý Sip" 0'1

Menomona nebyl zavraždn."

„A moje pomsta ?* tázal se Peterlašaraoo.

„S ratolestí míru," — jal se Pitok mluviti

dále, — „navrátí se také v píbytky bledých obli-

ej bezstarostlivost a stará dvra. Oni budou

mysliti, že kmen Ouchipavak jest zbablý, oni

se budou zas o to pokoušeti, aby jej ukolébali

v neinnost a malatnost, a že pak se dokají pí-

ležitosti, aby jej mohli pepadnouti a zniiti. Co

však cizinci zamýšlejí, — to af vyvede co nej-

rychleji „Mladý Šíp." Vražedníci velkého náelníka

a bojovníka musejí býti oklamáni strojeným obli-

ejem míru a dvry, — a když pak ve svýcb
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kahanech budou na ložích jak Ulašaraoo odpo-

ívati a sníti o svém Manilu, — v té píhodné

dob nechf je pepadne se svými Ouchipavaky

„mladý šíp" a všechny pobije až do posledního." —
Mladý náelník skroulil pi tomto vybídnutí

jaksi podivn nos, a nezdálo se, žeby v Pitokovu

ábelském plánu nalézal velkého zalíbení. I potásl

nkolikráte hlavou, dávaje tím na jevo opovržli-

vost a nelibost svou, jakoby Se tato neupímá, kli-

katá cesta k vykonání pomsty s jeho oteveností

a srdnatoslí nesrovnávala. A však jakási báze
ped mocným Manilem bloch, o kterémž mu byl

jeho otec ty nejzázranjší vci vypravoval, ty

všeliké dkazy o zhoubné ouinky jich zbraní,

neuhasitelná žíze po pomst, a jakési oslabeni,

kteréž zachvátilo touto hrzyplnou zprávou všechny

jeho smysly, vše to spojeno zvítzilo konen

nad probuzeným citem šlechetnjšího úmyslu, a

on se odhodlal, dokonce jednati a se zachovati

podle rady Pitokovy.

Rozkázal, aby se bojovníci celé vsi shromáž-

dili ped jeho kabanou, a když se to bylo stalo,

stoupil s vážnou Irucldivoslí mezi n, a oznámil

jim ohavný skutek, kterýž byl spáchán na jich
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zbožnném náelníkovi, starém šípu, Utašaraoovi.

Jako liepkým výbuchem zachvlo se vkol po-

vlrí strašlivým jekem, divokými ryky a kuením.

Zpráva o náhlé smrti Ulašaraoové psobila

na Ouchipavaky, jakoby sám Manitu k ourazu byl

pišel.

Nt-kteí, jakoby jim nepítel byl již vzáptí, utí-

kali do svých kahan pro t jmahavky, jiní, jako v ší-

lené výtržnosti zasazovali si vlastními nožmi kr-

vavé rány do rukou a do nohou, jiní zas metali ka-

mení a urvané se strom vtve do povtí, jiní

klesli jako bleskem poraženi na znak do písku, a

bez hnutí upírali zraky své do vtru. Mladý však

náelník ukonejšil zbouené mysli dstojným, nad

míru vážným chováním a drazným slibem pomsty

a krvavého zadostuinní. On jim velel, aby se

chovali pokojn ve svých kahanech. „Den po-

msty," — pravil, — j.jesl již na cest, kde bude

dopráno Ouchipavakm v slavném omalování, a

s tomahavkem v ruce na bledé oblieje vypa-

dnouti, vyhladiti je až do posledního, a jich leb-

ními blánami vykrásili kahany. — Manitu ješlft

nemluvil. — A však mladý šíp praví: Díve nežli
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msíc promní svou tvá, má býti nasycena pomsta

Ouchipavak." —
Indiáni na vše strany se rozutíkali a ukryli

do svých píbytk v zádumivém mlení. Poslové

byli vysláni k zpíznným kmenm Šippeveier,

Kreek, Uttavau a Algonquin. Všecko se potají

chystalo k zoufalému, neústupnému boji. A pec

mla celá ves vzezeni hlubokého poklidu a bez-

starostlivosti. — Pitok, kterýž od mladého náel-

níka byl obdržel ujištní, že jej blochm nevy-

zradí, odebral se s Benediktem po odchýlených,

postranných slezikách k Novému Vyšehradu , a

Peterlašaroo oekával ped svou kaban'ui západ

slunce a mrlvolu otce svého.

vu.

II y a unc eloqucnce daiis les yeux ct

dans r air dc la personne, qiii ne per-

suade pas moins, que cclle de la parole,

Rochcaucaiilt.

Všechna smrl v pírod jest nový porod,

a práv v mení jeví se patrn povzne-
sení života.

Fichte — Ustanovení lovka.

Veerního slunce krvavé paprsky spoívají na

zakulacených rákosových kovích indiánské vísky.
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M,áry s mrtvolou starého náelníka stojí ped
vchodem k Peterlašaraoovu kahanu. Stranou stojí

Viktorin, pohledu písného a odhodlaného, a drží

v ruce tomahavk, kterýmž byl zabit Utašaraoo. Za

ním stojí dvanáct pevných kolonist. Všichni ne-

mají zbran. V širokém kruhu, v rozliných sku-

peních, dílem stojíce, dílem sedíce, objevují se

bojovníci Ouchipavak. V trudném mlení, z nhož
na uzdé držaná divokost toliko zrakoma vyšlehuje,

pohlížejí brzo na mrtvolu, brzo na nenávidné

cizince.

Odhrnula se záclon* u kahany, a vystoupí

Petorlašaraoo, „Mladý Síp," neobmezený velitel

Ouchipavak po smrti otcov. Hluboce ^hnut za-

staví se ped mrtvolou otcovou, — a však žádná

slza neztemuje hrdé jiskení jeho zrak.— Kvapn
otoí hlavu, a oste a zvdav dívá se na cizince.

Viktorin pistoupí blíže pevným krokem,

ani jediný vlásek oní ásy se mu bázní neza-

chvje, vztáhne ruku s otevenou dlaní, a praví v ja-

zyku Sippeveier, ponkud nedokonalou ješt mlu-

vou, ale s drazem a dstojností: „Velké neštstí

potkalo kmen Ouchipavak. Jejich náelník, „Starý

Šíp", byl mrtev nalezen v jednom kahanu b-
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loch. Blochov však jej milovali jako bratra, oni

jej ctili jako otce, a velebili jej, jakoby byl býval

jejich náelníkem. Blochov na behu Chippavayc

nezavinili jeho smrt. Jejich náelníci poslali mé

sem, abych v jich jménu promluvil k udatnému

bojovníkovi, šlechetnému náelníkovi Ouchipavak,

Mír a svornost budiž mezi námi, nebof pisaháme

na jméno Kitši-Manilu, že ruce bloch se nepo-

skvrnily krví velkého náeliiíka. Zde ale viz, —
tento tomahavk jest pomalován znameními tvých

nepátel Menomon. — Pisaháme ješt jednou,

že nemáme podílu na záhub velkého náelníka.

— Naopak, — oi naše tonou v slzách, my naí-

káme a bdujeme, a voláme k velkému duchu, aby

vraha vyzradil a potrestal. Pomsta tvá, udatný bo-

jovníku, nepadniž na nás. Tys ddicem velkých

cností svého otce, budiž také ddicem úcly, kterou

jsme jemu prokazovali. Vezmi tylo dary na zna-

mení, že obdivujem a upímn ctíme Ivou moudrost

« srdnntost."

S tmito slovy podal mu Viktorin svazeek

pávích per*), skvostn všelikými barevnými ka-

•) NcjskYOSInfjší to dar, j.nKýi se Indinnfim podali mohl.
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mny vykládanou runici, stíbrnou prachovnici,

soudek cidru, a dal mezi ostatní Indiány rozdá-

vati sklenné perly, péra a whisky.

Pcterlašaraoo, jakož i ostatní Indiáni pijali

dary s mraným mlením. — Zrak jeho utkvl

drahnou chvíli na zmrzaelé mrtvole otcov,

pak se ohlídl s opovržením na dary, u nohou mu
ležící, a konen zdivoilým okem hledl na

Viktorina.

Jako mramorová socha, pevn a bez hnutí, stál

ped ním mladý osadník.

V tom se Peterlašaraoo náhle chopil tomahavku,.

kterýž mu Viktorin k nohoum byl položil, máchnul

jím v kole tikráte nad hlavou Viktorinovou, a

zvolal hrozivým hlasem : „Nechám padnouti to-

mahavk na tvou lebku, a rozbiju ji, jak byla roz-

bita lebka mého otce. Co uiní pak tvoji bledí

pátelé ?"

„Oni pomstí mou smrt," -• odvtil mladý muž

pokojn.

„A ty pec nejsi otcem svého lidu," jal se zas

mluvili Peterlašaraoo, — „a já bych neml mstít

smrt otce mého?"

„Ty bys se stal mým vral.em," — ekl Yi-

Libuše v Aiiierice. 5
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ktorín, — ,,iny však nejsme vrahové ,,Slarélio

Šípu." Mladý náelník spustil tomahavk, vyláhl

z pasu nž, a s divokým chvatem seškrábal barvu,

na pravé stran dolejšího držadla kyje, a spatil

znamení lva.

Všechna mírnost a zdrželivost, kterouž po

rozprávce s Pilokem sob byl slíbil, náhle zmi-

zela, pirozené divokosti pustil ouplnr3 uzdu, zvedl

zí)S tomahavk a vší silou mrštil jej po Viklori-

nov hlav.

Tímto znamením probuzené prchlivosti svého

náelníka, shrnuli se na mnohé tlupy rozdlení

Indiáni, v jednu hímající smsici, a s hrozným

rykem zdvihali lesknavé nože.

Po kolonistech bylo veta.

Viklorin však hyl jejich ochráncem. — J''ho

mohutné rám zachytilo tomahavk na jeho hlavu

letící, a sice s takovou silou, že pružností svalu

odmršln, vedle mar padl na zem.

„Jsme bezbranní!-' zvolal hnviv Viklorin.

„Neuvaluj na istou hladinu své šlechelnosli po-

skvrnní vraždy. Chceš-li, abychom zde zahynuli,

— nuže, tedy podáváme svobodn své živoly

v ruku tvou.-'
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Po tchto slovech obnažil prsa svá, a neo-

lioženým, pevným krokem pikroil k náelníkovi.

Peterlašaraoova divokost však touto odhodla-

ností zahanbena, rychle zmizela. Na kvap skoil

mezi Indiány a kolonisty, a zabránil krveprolití.

Pak pistoupil k Viktorinovi a pravil : ,,Slyš, b-
lochu ! — Oi „Mladého Šípu" jsou oteveny, a

zapadající slunce, ježto m krvavými paprsky oslo-

uje, osvcuje mi též celou pípadnost vašeho

krvavého skutku. Hnv „Mladého Šinu" nedá se

však slovy ukonejšiti. Napni uši, blochu, a ta

sama slova, kteráž k tob nyní nduvili budu, dones

svému lidu. Ml jsem pedsevzetí, ratolestí míru

ukonejšili vás v malátnost a neinnost, a když

byste pak usnuli a odpoívali v spánku, chtl jsem

na vás pikvapiti se všemi bojovníky, a zbíti vás

za noního poasí, jako Menomonové iní, až do

jednoho. Mladý Šíp však není zbablý náelník.

Ouchipavak se nebarví pro stíny noní, onf bo-

juje v lesku jasného slunce. Vz tedy, že díve,

nežli promní msíc rudé své kolo, pijdu do vaší

osady se všemi kmeny Šipeveier pro vaše lební

blány. Krev volá zas o krev, a smrt takového ná-

elníka, jakým byl mj otec, musí býti poislna
5-"-
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krví veškerých vašich život. Ouchipavakové vás

nezachválí pod závojem noci, anobrž oni vám do-

pejí, abyste se pipravili ke dni pomsty, a umeli

se zbraní v ruce jako mužové. Pro dnešní noc m-
žete spáti bezpen v mém vigvamu, — každý

vlásek na vašich hlavách budu stežiti, — zítra

však záhy z rána odeberete se do svých píbytk

s tímto poselslvim." —
Na jeho rozkaz rozešli se Indiáni, a kolo-

nisté museli následovati náelníka do jeho kabany.

U vnit bylo pro jich pohovu všecko uchystáno.

Pda byla posypána svéží travou, pes to byly

rozprosteny buvolové' kže a mkká pokryvadla,

pod koilem, v kterémž se brodilo skopové maso,

byl rozdlán ohe, opodál bylo rozloženo kukui-

cové peivo na devných plochách, ano i pálenky

hojná zásoba byla jim podána. Museli jísti a píti,

— a však zle jim všecko chutnalo. Posléze museli

se odebrati na mkká lžka, — a však nikdo

z nich nespal. Záhy z rána rozlouili se s náel-

níkem Ouchipavak a vrátili se se smutným po-

selstvím do Nového Vyšehradu.

Starý ^íp alo slavn byl pohrben od hoeku-
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jících Ouchipavakii se všemi zbranmi a Ibími

blanami nepátel, nad kterýmiž za živobytí byl

zvítzil.

vm.

Un altra volla cada in cenere Troia.

Metaslasio.

U prosted rozlehlých krajin „Nové echie"

stála ohromná mohyla roztíštného Klena v kvt-

natém oudolí, obstoupeném nízkými vinohrady. Byl

to pravý ráj. Všude jilmy, jichžto vtve, snoubené

s pítulným révím, takka se lámou pod bemenem
hrozn. V stružkách kyprých palouk krouží se

jako slíbroskvlé pásky svží prameny, z hustého

vlnní travin vypínají se kenatá rám stromových

skupin , ze stinných ústup javorových lesík,

ozývá se toužebné vrkání hrdliek a sedmihlásk

mutné šthotání. V právo k západu táhne se podél

ponkud klikat rozestavených písitých pahrbk

cesta k ])iíbytkm Ouchipaviik. Mohyla stojí

u prosted toho rozkošného oudolí na skalnaté

výšin, v jejichžto bocích kjihu jsou vytesány stupn.
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Jest z bílého mramoru u velkolepém rozmrir,

a zpupné výstavnosti vybudována. — Na tver-

hraném základ spoívají ve tyech rozích fyry

ohromné koule, a na tchto koulích rozkládá se

podstavek, z kteréhož se vypíná v podob pistí-

žené kuželky pevysoká pyramida bez oblouk,

bez lomenic, beze vší pilvorné okrasy, jednoduchá

a vtrná jak nesmrtelnost. Na vrcholisti té pyra-

midy stojí kolosální postava lva ze zlatoskvoucí

litiny, docela zpímená, s vypnutou tlapou, jakoby

byl na pochodu.

Okolo lva toí se v kruhu chodník, opaten

bezpeným železným zábradlím. U vnit pyramidy

nacházejí se šnekové schody, vedoucí až nahoru

k samému Ivu. V hlavním prelí žulového pod-

stavku, na nmžto pyramida odpoívá, vidli jest

u vypuklém (^n hatit reliéf) vytesání obrovské

rysy Klenový podobizny, a dole pod tím, v pi-

mené velikosti, vytesaný nápis, obsahující Kle-

novo jméno, místo jeho narození, a chlubný pre-

dikát slavného zakladatele první eské kolonie

v Americe. — Pyramida vyniká daleko nad všechny

krajiny Nové echic, a híva zlatoskvoucího lva

tpytí se v lesku slunením na kolik mil v okršleku^
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jako druhdy Memnonovy sochy lesknavé plece. Vele-

slavné to dílo zhotovil výtený a po celé severní

Americe velebený socha White z Filadelfie.

Dole na prvním stupni, zrovna ped fortnou,

ježto vede v kryptu otcova odpoinku, kleí Li-

buše, pozvedajíc zraky i ruce k nebesm, a modli

se za svj lid a za popel otce svého.

Je plnoc, a již se chýlí srpovilý msíc k 7;)-

padu, za blavé vrcholky AUeghan. Jef tu poslední

loc života, — píští jitro pináší na peruti své,

záhubu a smrt. Vkol Klenový mohyly odpoívají^

na drnové rovin rozpoloženi, v nárui spánku

ozbrojení kolonisti, a ukonejšeni blahými sny

z krásné, nové vlasti, neupomínají vraždychtivé

stutenosti.

Na vrcholišti mohyly stojí o zábradlí podepen,.

Dolin a Bor, a s rostoucím oekáváním hledí na

kiísající noní ralhy.

A když se na západním podnebí vyskytnul

pr^ní ervcový proužek probuzené zoe , vzcho-

pili se Klenová dcera z prachu zbožné poníženosti

a nodlitby, a posilnna na duši, kráela po scho-

dech u vnit mohyly nahoru k vrcholišli. V jejím

oblieji záil úsvit nadpozemského rozílení, bož-
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skélio pedsevzetí. Pod mramorovým pomníkem,

na jehožto svršku stála, odpoívaly práchnivjící

zbytky jejího otce, a zpomenulí na svatou písahu,

kterouž byla v Praze na jeho hrob uinila, zmoc-

nilo se v nepemožitelném zážehu její velké duše,

a pravila k mužm : „K vykonání vznešené my-

šlénky svého otce, byla jsem vychována, já v ní

žila, a vrn jsem oni pracovala, a že pišla doba

rozhodná, chci pro ni také umíti. Paprsky ranního

slunce pivodí vnou noc, a zápach umrlí plov

na vlnkách ranních vtérk. Chci se o to pokusil,

abych tento zdárný zárodek otcovy snahy, abycl

tuto novotvoenou osadu, tuto druhou, spaniloi

Tlast ech, zachránila ped záhubou. Indiáni niuíí

pomsiit smrt svého náelníka. — Nuže staniž se dle

jejich vle, a já se k tomu odhodlala, nabídnoiíti

se mladému náelníkovi v souboj. Af m považuje

za iiáelnika mého kmene, za Manitu mého lidu-

Padnu-li jeho nikou, af se tím spokojí a nasrtí

svou pomstu mou odplývající krví. Ale našinc

životy, i jich statky nechf ušetí, aby jim z mdio

hrobu vyrstal strom života. Pakli jej porazí rika

má, nechf jeho bojovníci se tím spokojí, a donu

se vrátí bez ublížení, nám, ponvadž byl mezi nimi
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rozsoudil Manilu , a chce, abychom byli zacho-

váni pi životech. Pro zachování osady obtuji

mileráda své živobytí. Pojte, abychom to ozná-

mili ostatním." —
Když byli s mohyly sestoupili dol v rovinu,

pijíždl práv Viktorin od písitých pahrbk se

zprávou, že Indiáni již se blíží.

„Mohlbys, Viktorine, s Peterlašaraooem pro-

mluvit?** tázala se Libuše.

-To snad nebude tak tžké", — odtušil tento, —
„velký bojovník kráí s lomahavkem v ruce vždy

ped svým lidem."

„Nuže tedy, milý Viktorine," pravila zas Li-

buše, — „dones náelníkovi Ouchipavak poselství,

jakéž nyni tob a všem ostatním osadníkm oznámím.'*

Z jejího rozkazu ozval se bubn ryk a trou-

bení, ozbrojení mužové se vzchopili, postav;li se

kolem Klenový mohyly, 'a Libuše jim oznámila

velkodušní pedsevzetí, obtovati se v souboji

s Pete.dašaraooem pro zachování osady.

Dolin, Viktorin a všichni ostatní kolonisti

byli proti tomu.

Starý Bor stál na stran v hluboké pohížen

mlení a bez hnutí. Náhle se vzchopil, klesl ped
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Libuší na zem, uchopil ji za ruku a zulíbav ji,

prosil ji posledními slzami svých z mrákoty smrti

prohlédajících oí. Ona však stála pevné na svém.

Viktorin musel dle její vle na kvap odjeti

náelníkovi Ouchipavak vstnc , Libuše se vy-

švihla na svého komon, a osadníci, as tyry sta

ozbrojených muž, postavili se do šiku, oekáva-

jíce pi"íchod nepátel.

IX.

Si fraclus illabatur orbis,

Imjipviduni ferient niiiiae.

Plíitivý Horác.

Vkol celého údolí hemží se na vrších a strá-

ních ervenochové Kreekv, Utlavav a Algon-

quinv, ktei^ížto na zavolání Peterlašaraoovo pišli

pomstiti krev velkého náelníka. Bojovníci Ouchi-

pavak však stojí dole v rovin, blochm naproti.

Klenová mohyla, v prostedku stojící, délí nepá-

telské zástupy.

Viktorinovo poselství bylo od nepítele pi-

jato. Šletíhetný náelník Ouchipavak pijal ochotné

Libušino vyzvání k souboji, a shbil zachovnti se
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dle její žádosti, ano s hrdým nadšením chystá

se k boji s Manitem blochfi, jakž byli Viktorin a

Pitok srdnatou Libuši nazvali.

Míslo v prelí Klenový mohyly zvoleno

za bojišt.

Oba sedí vysoko na svých oích. Libuše na

sve'm Šemíku. Peterlašaraoo na váleném oi

svého otce.

Libuše se jeví v bujiJré své spanilosti, jak nadpo-

zemská bytost. V jejím písném, a pec tak jemném

oblieji záí se odlesk posvátné ušlechtilosti du-

ševní. Šíje a ramena jsou obnaženy, erné její

kadee splývají v dWokém nepoádku po tyli, a

vlají v pvabných prsténcích u vtru. Tlo její

kryje tmavozelený, aksamitový odv, nad kylemi

opásaný zlatým pasem, v jehožto dolejší sponce

visí dýka, a v pravici á^ží bidký me, z otcovy

zbrojnice vzatý, kterýž* byl otce druhdy od gene-

rála Arnolda obdržel na památku.

Peterlašaraoo jeví se v známém svém hávu.

Mimo to však visí mu co zvláštní pídavek okrasy.

v pídu na prsou, lební blány zabitých jím ne-

pátel, v ruce má tomahavk a na šno zav-
šený škalpovní nž.
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Mladého Šípu jiskící oko pevn jest upeno

na Libuši. Oslující krásou velebné její poslavy

jest patrn dojmut. Vidí ped sebou velkého bo-

jovníka, a bojovník ten jest žena. V jeho duši

vzniká podivný zápas. On ji nechce zabit, a ne-

mže pec zstati na živu, poku ji nezabil. Posud

nepoznaný , netašený, sladkobolestný cit divné

metá plameny v jeho srdce. Žíze pomsty v nm
mizí, zapomíná otce, své slávy, svého lidu, mizí

v nm i ncJiávist, a lásky plamen mocn vyšlehuje

v jeho prsou, a klesnouti si peje pod kopyta je-

jího oe, aby byl rozšlapán. A však Peterlašaraoo

jest v skutku velký bojovník. Lid jeho na hledí.

Touto myšlénkou poráží zmáhající se váše. S vrch

se ozývají válené ryky jeho kmenovc. Vysoko

nad svou hlavou zatoí tomahavkem tikráte v kole,

a dává znamení k boji. V hlubokém mlení a

bez hnulí trvají bojovníci,* — blochové i erve-

nochové. Hrobová tichost v oudolí, hrobová tichost

na vrších. Z daleka se jen ozývá milostné cukro-

vání hrdliek a sedinihlásk okouzlující zpvy. —
Libuše a Peterlašaraoo jedou na sebe.

Slojí proti sob, elo proli elu, oko proti

oku. Padne tomahavk, elená to rána na její
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hlavu, a však Libušino mohutné rám jej zachytilo,

že se svezl po mei; — náelník s rychlostí

blesku opt jej zvd, — tu padne Libušin lesk-

navý ocel, elená to rána na hlavu Peterlašaraoovu,

— a však i jeho mohutné rám tomahavkem vyhoví

pádnosti mee, a sice s takovou prudkostí, že me
zlomen z rukovti vyletí.

Libuše vytrhne z pochvy dýku a skoí s kon.

Peterlašaraoo odhodí 'velkomyslrí tomahavk*

chopiv se svého nože, a skoí též s kon.

Oba se zkižkují v neústupném zápasu, — oba

si leží v náruí, prsa na prsou, oko v oku, dech

smíšený s dechem.

Mladý Šíp tiskne obdivovanou, milenou ženu

k plamennému srdci..* V tom okanižení vyskoí,

jako jedním udeením, z prsou jednoho každého kr-

vavý pramen, — klesají k zemi, ruku v ruce, —
Libuše s Feterlašaraoovjm škalpovním nožem v a-
drech, a náelník Ouchipavak s Libušinou dýkou

v prsou.

Vojínové na vrších i v oudolí zavou stra-

šlivým jekem. V boulivém chvatu hrnou se er-

venochové s vrch, jim naproti blochovo, — ozvo

se rachocení runic, fiení šíp, inení me a
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a kopí, a díve nežli slunce postoupilo k zenitu,

byli všichni mužové Nového Vyšehradu pobiti a

škalpováni , a zhoubc plenící proud valil se

k osad na ženy, kmety a dílky od osadník tara

zstavené. — V oudolí, okolo Klenový mohyly,

ozýval se chropot umírajících bloch a ervenoch.

X.

1'oínej, že i do erné lebky bílý vsa-
zen jest mozek.

1'itokovy mcnioiry.

V tom samém ase, co divochové v Novém

Vyšehrad plenili a vraždili,^ dál se na vrcholišti

Klenový mohyly nemén tragický výstup.

Pitok byl ze všeobecná záhuby osady jediné

zachránil Borovu dceru Miladu, a násiln ji zavlekl

až nahoru, na vrcholišt niohyly, když již divo-

chové z oudolí smrti byli odlálili.

Na parný, krvežíznivý den pišla lunoskvlá noc.

Milada sedla, zachvácena žalostnou pomate-

nosti, na Jc(!nom slupni u podstavku lva, a zou-

fanlivým okem pohlížela k hvzdnatému nebi. Kra-
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jiná byla zas oživena vracejícími-se k domovu

Indiány, a z daleka bylo vidti husté kotoue, ji-

skrnaíýin popelem prokvetajícího koiii-c, jenžto se

valil ze zícenin, ješté ped pl dnem tak krásn

kvetoucí, nyní však v nive uvedené eské osady.

Pitok slál dole na íhání, aby vyslídil, jak

byl nešfaslné dívce namluvil, zdali Indiáni se ne-

vrací k domovu se zajatými, a zdali snad mezi

nimi se nenachází její milenec Viktorin, aneb její

otec Bor, aneb kdokoliv z nešastných osadník.

Konen všecko utichlo. — Jak daleko sáhalo

oko, nikde živého lovka.

Strašlivé události krvavého dne hemžily se

ped duší osamlého dvete toliko co pízraky

dsivých sn, — zdalo se Milad poád, že Vik-

torin náhle po schodech nahoru pibhnouti musí,

aby ji probudil k zdárnjší skutenosti. Mlky a

bez hnuti upírala zraky na schody, a oekávala

svého ochránce, svého vykupitele z trapných my~

šlének. — A však posu všecko ticho. V tom

zaslechne její napnuté ucho urychlené , bystré

kroeje, — .spchá krios po schodech nahoru, —
postava se na vichohšti ,ubjcví, Milada myslí na
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Viktorina, pádí mu v oustrety, klesne v jeho núru,

a — octne se v loktech ernocha Piloka. On jest

nyní se svou koistí, — božským to pedmtem
svých tlesních chtí, samoten, — nikde nikoho,

jenžby mu chtl zabraovat pístupu k požitku

nejsladších rozkoší.

Milada leží v jeho náruí s pomatenými smysly.

Tu ji tiskne na dmoucí se prsa svá, tiskne i ne-

síslné polibky masitými ošklivými ústy na její

ržové rtíky, pitulí si ji ješt pevnji k srdci a

chce — v tom okamžení však procitla Milada

z pomatenosti duševní, a pozná ernocha. Všemocn

vytrhne se mu z náruí, a ubíhajíc od nho, volá:

„Kde jest Viktorin?'*

„Mrtev," — odtušil Ihostfejn Pitok.

^Mj otec?"

,Mrtev."

„Moje velitelka?"

„Mrtva."

„Mojí pátelé?"

„Mrtvi! Mrtvil" — zvolal Pitok dutým, hrobo-

vým hlasem: „Já však chci tob všecky vynahradit,

budu ti otcem, bratrem, milencem, manželem, —
chci l milovati, velo, horoucn, vrn a vn."
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„Ustup!" — zvolala Milada, s ošklivostí od

nho se odvracujíc; — Já t nenávidím!"

-Že m nenávidíš?" tázal se vztekle .Pitok.

»Dnve nežli se nauíš m nenávidti, u se m
znáti a obdivovati. — V tomto okamžení slavím

velké vítzství. Svými myšle'nkami zabil jsem my-

šlénky jiných lidí, a zvítzil jsem. U se m znáti

a obdivovati."

S tmito slovy uchopil na všech údech te-

soucí-se dívku za ruku, zavlekl ji až k samému

zábradlí a zvolal: „Jak daleko tvé oko sáhá, pa-

nuje smrt a záhuba. Stojíme nad hrobem muže,

kterýž m propustil z otroctví, kterýž m vycho-

val, kterýž m dobrodiním zahrnul, a kterýž svými

snahami vzbudil ve mn velkou myšlénku. Toho

muže, svého dobrodince, shodil jsem ve vlasti b-
loch, v jeho rodišti, s vysoké vže, a zmocnil

se jeho penz. — Já jsem zabil petváen Me-

nomoni, Utašaraooa, náelníka Ouchipavak, a

touto vraždou vyštval jsem ervenochy na záhubu

všech^ bloch v Novém Vyšehrad. Ano, — zde

nad oudolím tolikera mrtvol pisahám, že jsem

zabil Klena, zabil tvého otce, zabil tvou velitelku,

zabil tvého milostníka, zabil všechny blochy zde,

Libuše v Americe. 6
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a velké množství ervenoch. — A to vše jsem

proto jen uinil, abych svým nešastným erným
spolubratrm, kteížto v Americe v nejhorším

jamu, jako psi a býci se plazí, zjednal outoišt

svobody, a abych vyloupenými statky vykoupil

ubohé otroky, abych této pošlapané eledi lov-
enstva lidská vydobyl práva, a abych neskonalé

bezpráví, kteréž bhem tolikerých století na nich

jest spácháno, pomstil na této hrstce bloch. —
Klenovými penzi vykoupil jsem na sta ernoch.

Zniením všech osadník v Novém Vyšehrad stal

jsem se já dle zákon a výsad v Klenov základní

listin naznaených, jakožto poslední, ze všech je-

diný na živu pozstalý osadník, majitelem a ná-

padníkem rozlehlých krajin nad ekou Missisippi;

sem povolám erný svj lid, zde založím první

osadu svobodných ernoch v Americe, — já se

stanu jejich vládcem, a ty, ty budeš mou krá-

lovnou."

Rozílen vítzoslávou tchto smlých zámr
a vydobytých již prospch, chtl dívku opt ucho-

piti a piluliti na prsa svá. Milada v podšení

ped ním utíkala, Pilok v roznícené žádostivosti

za ní, — honili se okolo lva po kruhovitém cho-
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dníku, a již — již skoil po ni, co tygr po ko-

isti v písité pláni — tu se Milada uhnula, vymr-

štila se nahoru na lví tlapu, potom na zábradlí,

a odtud skoila s ohromn vysokého vrcholišté

mohyly dol v údolí, mezi mrtvoly svých pátel,

istá a neposkvrnná.

Pitok pes zábradlí trochu se nakloniv, s ote-

venou hubou po ní se díval, pak se vzchopil a

vydal se na cestu do Filadelfie, aby si u kongressu

zjednal potvrzení privilegií k založení nového státu

ernoch.

XI.

Messieurs! Donner la liberté aux noirs

Mirabeau

Pitok se v zámru svém, kterýž si byl vlastn

z Klenový karbunkulovité hlavy vypjil, velmi

zklamal.

Kengres Spojených obcí prohlásil všecky osvo-

bozené otroky mimo zákon. — Tu stál nyní kr-

vavý philanlhrop posud tak umounný a nemitý

jako prvé. Kongres nechtl lomu nikterak pipu-
6*
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stiti, aby se v objemu Spojených slát utvoila

obec svobodných ernochu, kteráž by pak snadn

mohla se stáli outoišleni a stíedištm všecli ne-

spokojených ernoch , a dále i psobili na

jiné, v pomrech služby a majetnosti držené otroky,

a následovn podncovali jen k zpourám a ne-

pokoji.

Benedikt, souratník a spoluvdec Pitokových

ábelských skutkv, chyte nalíeným piin-
ním samého Pitoka u všeobecné porážce zahynul.

Pitok byl Benediktovi pedmtem neskonalé úcty.

jakožto relegovaný študent, žil s otcem svým na vži

svatého Víta v Praze, vyzvánl ke všem slavnostem,

študoval tam Kartesia a Leibnice, po píchodu sta-

rého Klena na vž seznal pak ernocha Pitoka,

zasvtil se, ponvadž se cítil jako Pitok vylouen

z lidské spolenosti, jeho philantíiropickému mu-

drclví, a odešel pak s ním do Ameriky. Pitok se

mu za jeho ouaslenství a pítulnost podle zásad

svého mudrclví také odmnil, — on dal ervcno-

hlávka skalpovati úá jednoho Utava-Indiána. Nyní

stál Pitok opuštný, bez pítele, bez dobrodince

na tomto svt, — tu jedinou nesa v hlav my-
šlénku, — rozbili otrocká pouta svých kmcnov-
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c v Americe a postavili je na svobodná cho-

didla.

A hle, i v Americe pišla nešastným erno-
chm hodina svobody. Dne 15. kvtna, králce po

osudném zpustošení Nového V^yšehradu, prohlásil

národní konvent v Paíži svobodu všech ernoch
na ostrove Domingo.

Jakmile Pitok o tom zvdl, opustil severo-

amerikanské svobodné obce, a pišel do ped-
honího msta "") v lehkých eskarpenech, krát-

kých kalhotech, dlouzešosatém fracku a celý na-

foukaný vtrem svých ohromných plán a my-
šlének, a vru, v krátkém ase udlal znamenitou

kariéru. Za Tousseinta-Louverlura bojoval udatn
jakožto plukovník proti francouskému generálovi

Leklerkovi, a za Dessalina, císae ostroiít Haili-

ckého (tak byl ostrov Domingo zván), rokii 1804.,

vysl^ytuje se Pitok u nádherného císaova dvora,

pi každém slavném prvodu, vedle císaského ta-

neního mistra co velmaršal.

') iVyní Porle-au-riince.
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General Pitok umel roku 1822 na ostrovy

Hailickóm, na tu samu nemoc a v ten samý rok

a den, kdy umel Napoleon na ostrov Helen z

následk zlého živoení žaludkového raka.

•
^



Pražská arodjnice.





.1.

Umlklf válený hluk zoufanlivé bitvy na širo-

kých pláních blohorských. Toliko chropotný sté-

not smrli jedinou byl ozvnou pesmutného boje

a podivn souhlasil s veselým pokikováním a trou-

bením vítzných Bavorák.

Psalo se 8. listopadu 1620. Vítzný voj od-

poíval po krvavé práci na bojišti. Královské msto
leželo u paty osudné hory, jako kamenný hrob a

pomViík ubitého reka, a tmavohustá noc visela nad

nim jako závoj smutku, od samého Boha na nebi

vyvšený. Toliko po ulicích Starého msta Prahy

divoký panoval hluk. Zdaleka ozývalo se troubení

a bubnování ustupujících vojín, kteížto za utíkajícím

Bedichem Falckým, též na poradu s Vakem po-

spíchali ; zde a onde slyšáno bylo bdovánímaíek

o syny v bilv zhynulé, na jiném zase konci ozý-
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válo se klení podšených mšan, na zbablého

králíka, jenž je tak nakvap a nevrn byl opustil;

po námstí hemžili se v hustých tlupách píznivci

protestanské víry a vlády , o zklamané nadji a

hrozící budoucnosti rokujíce, — kmetové , muži,

ženy, dvy a dítky, veškerý národ po všech stup-

ních lidského stáí stejný vypouštl kik zoufanlivé

bolesti.

Tak se piblížilo jitro 21. listopadu. Malo-

stranské mšanstvo, ježto se nezmnnou myslí,

po všechen as domácích nešvar, strany pravého

krále bylo pidrželo, hned po skonené bitv, na

dkaz své oddanosti a vrnosti, vyvsilo na hrad

královském císaské a bavorské barvy, zrána pak

druhého dne vyslalo tvero svých konšel k ví-

tzoslavným vdcm ped hradbou meškajícího

vojska, s prosbou, aby déle již nemeškali do msta
vtrhnouti, a v ochranu a na milost je pijmouti.

O poledni, pi slavném zvonní kostelních zvon a

stílení z runic a kus vjíždl vévoda Maximilian,

volenec bavorský, maje po boku svém hrabata

Bukvu a Tillyho, v ele valného zástupu vojen-

ského, strahovskou branou do msta, a ped hra-

dem uvítán jsa Vilémem Lobkovicem — jenžto
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v ele pli jiných eských pán a etného ko-

monstva s velikou lítostí a kajicností klíe hradu

mu odevzdal — velmi laskav v držení vlády se

uvázal, na as, potebný k upokojení zboureného

msta.

«•

Mezi tím , co na hrad Pražském císaská

vláda pravoádné své žezlo zjevn zpímila , me
však krvavé pomsty posud v záhybech velebného

svého roucha ukrývala — octnul se na jiném ne-

patrném konci msta, takoka na zapenou, a pod-

tají pišlý cizinec, její nejouhlavnjsí a nejnebez-

penjší protivník. Bylo to na židovském mst
v dom Hclimelechov, na behu Vltavy stojícím.

Protivník ten, jenžto se v tajné svtnici bohatého

žida , klenotníka Ilelimelecha, nacházel, byl muž
prostedního vku a prostední výšky, pln však

výrazu, mužné — bujarosti a síly. Na jeho oblieji,

vtrem a sluncem nemálo osmáhlém, v každé vrásce

takoka jevil se divoké duše jih, a však ne bez

velebnosti ducha, jenžto zvýšena byla pronikavým

zrakem temnoplanoucích oí. Šikmo na ele jeho

tkvla se široká jizva, ježto pi nejmenším pohnutí

vášnivé duši', jako rudoplamenný znak se zapý-
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ila, a jeho pevné uzavená úsla patrn svdila

o neústupné odvaze zkušeného bojovníka. Navzdo*"

však toho bohatýrského zevnitku v jednotlivostech,

panoval pec po zevrubném celku postavy jakýsi

ráz lehkovážného dobrodružství. Jeho uhlazené

vousy nade rtoma a na brad, jeho bohaté, ou-

pravn prsténkující se a vonnými mastikami pá-

chnoucí kadee, okolo krku piléhající. istý límec,

nad sníh blejší košile, zjevným byly toho dka-
zem. Nebylo pochybnosti, že mu odv, jakýž v

tomto okamžení na sob ml, toliko k zakuklení

sloužil. Bylf to sprostý rolnický kabát se širokým

koženým pasem, z jehožto kapes dv bambitky

vykukovaly , tmavé široké kalhoty ke kotníkm

piléhající a pod cmínky žlutých škorní uvázané,

na hlav kulatý selský klobouk, a plášf, jenžto se

mu trochu s beder smekl.

Muž ten byl Arnošt hrab Mansfeldský. —
Podle nho odpoíval ve starožitné lenošce outlý,

a co do výrazu oblieje, velmi spanilý mladík ve

stejném odvu. Z bledosti jeho tváe mohlo se

souditi, že je nemocen, aneb snad od daleké a

kvapné cesty tak uchvácen , že mu ani nelze

hlavy na okamžik pozdvilmouli od podporovadla-
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Proti nim sedl za stolem žid, bohatý klenot-

ník Helimelech, šedesátilelý to muž, s dlouhými

šedivými vousy, a co do výrazu své tváe, silné

upomínal na pívtivé, Bohu oddané otce staro-

svatého písma.

„Peníze musím mít, Helimelechu!" zvolal mr-

zut Mansfeldský. „Ba pisám Bh — aneb lépe,

na Abrahama, Isaka a Jakuba se ti zapísahám, že

bez penz odtud neodejdu, a nemohu-li jinak, po-

vsím tebe na sležeje tvého vlastního domu za

tvoje vlastní vousy I"

„Vyf krásn rozprávíte," odtušil smutn žid,

„aniž jste povážil, že se u prosted svých nepá-

tel nacházíte. Dosti dlouho jsem vám peníze na

malé ouroky pjoval, a ím jste mi platil? Místo

penz odesílal jste mi ovce, telata, krávy, obilí a

kon^— samé zboží, které vaše divoká chasa po

krajích naloupila. Byl jsem ale s tím spokojen,

ponvadž jsem to tenkráte s prospchem zpenžiti

mohl. Ale te — kterak chcete nyní podobným

zpsobem platit, kdežto snad v krátkém ase císaské

vojsko ze zem vás vyhodí? Již snad rozumíte,

pane Mansfeldský, kdybych vám v tchto okolno-
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stech peníze pjoval, že bych je mermomocí na

ulici házel."

„Mansfeidský se nedá tak ledabylo ze zem
vyhnat," prohodil 3Iansfeklský s hrdým úsmchem.

^Šestnácte tisíc muž stojí u Plzn pod mým ví-

tzným práporem, a prisám Bh, kdybych já byl

vera se svými zástupy na Bílé hoe býval, sedli

bychom my na hrad Pražském."

^Bohužel, že vás zde nebylo. Ale kterak vám

bylo možno, v tak krátkém ase a množstvím to-

lika nepátel do msta se dostati?"*

„Vera veer o desáté hodin dostal jsem

zprávu o ztracené bitv," odtušil Mansfeldský.

„Na kon se vyšvihnouti a tohoto mladíka zde ped
sebe na sedlo si vložiti, byl jeden okamžik. O de-

sáté hodin z rána pirazili jsme s udýchaným

konm do Berouna. Ten tam zhynul. Odtud nebylo

již možno po cest bezpen se dále ubírati. Vstoupili

jsme tedy na loJ a piplavili se až pod skálu. —
Ted ale bez okolk, starý pokladníku, otevi svou

skrejš a pines peníze. Od Bedicha Falckého ne-

mohu se v tom okamžení nieho nadít, a déle zde

meškali bylo by nebezpeno."

„Chd jsem jak Hiob," pravil žid, „a vru,
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kdyby mi šlo o krk, nesehnal bych u celé zdejší

židovské obce deset tisíc rýnských.**

Mansfeldský se pi tchto slovech mrzut za-

smušil, až mu jizva na ele keoviLe zplanuia, a

malou chvíli pemýšleje, kvapn za kabát na prsa

sáhnul, hledal' a pak vytáhl malé pouzdro z ebe-

nového díví. „Peníze musím mít," jal se opt vá-

šniv mluviti. „Tu se podívej, Helimelechu I'' A

otevev pouzdro, vyndal z nho malou podobiznu

ve zlatém rámku, kolem hojn diamanty ozdobe-

nou. „To je obraz zvnlé ženy, kteroužto jsem

nade všecko miloval. Kdy-by mn byl díve kdosi

ekl, že se s tím obrazem rozlouím, že jej, a

byf i na malé okamžení, do židovských rukou

odevzdám, tomu lovku bych byl, pi sám Bh!
jílcem svého mee všecky zuby z huby vytlouk!.

Ted však — nouze láme železo. Vezmi ten obraz

a pines tch deset tisíc rýnských." Po tchto

slovech u velkém pohnutí, ježto se v omžených

jeho oích jevilo, podobiznu políbiv, tesoucí se

rukou ped klenotníka na slul ji položil.

Helimelech na nj hledl s velkou pozorností

^Aj, vyf s tím obrázkem zacházíte jako by zázraný

klenot byl, který náš praotec Abraham na krku
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nosil, jehožto pohledem každý nemocný se po-

zdravil, a jejžto náš Bh po Abrahamov smrti do

slunce zavsil, aby se skvlo mocnjším leskem."

„Ano, love !" zvolal opt Mansfeldský bo-

lestn, a obraz se stolu chopiv kalnýma oima

na se díval. „Ano, pravdu díš, akoliv smysl tvých

slov v srdci mém jina se ozývá. Obliej této

ženy byl mým sluncem. Kdykoliv mé srdce si za-

stesklo a zastonalo , nabyl jsem jeho pohledem

útchy a uzdravení; a když to slunce zašlo, nosil

jsem jeho odlesk na prsou svých, až po dnešní

den. Vz, soucitný starce, tato žena byla mou

první, mou jedinou láskou. ííebylaf sice stavu uro-

zeného, ale šlechetnjší duši chovala v krásném

svém tle nad lno knížecí. — Umrela po porodu

spanilé dcery."

„Slyšte, vzácný pane!" pravil na to Helime-

lech s nemalým soucitem, „já vám ty peníze pjím,
ale s jedinou výminkou. Rate si lhtu ustanovit

jakoukoliv, kdy mn ty peníze zaplatit chcete.

Svatosvat však, ctí a slovem
,

písemné i rukou

dáním zavázat se mi musíte, že díve se svým

vojskem z ech neustoupíte, pokud jste mi ten

dluh nebyl zaplatil."
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„Dobe, dobe," odtušil na to kvapn Mans-

feldský. „Na rok chci se ti zapsat a zaruit,

že mé žádná moc, a kdyby i celá svatá ímská

íše na mne se shlukla, z eské zem nevytiskne.

Jdi, pines peníze, péro a papír."

Helimelech odešel do postranní komnaty, a

hned se zase vrátil s velkým mšcem, dukáty na-

<plnéným, a s psací potebou. Mezi tím, co se hrab

Mansfeldský psaním dlužního listu zanášel, vzal

žid obraz do ruky, a skoumavým okem na dia-

manty se dívaje, po dlouhou chvíli pemýšlel, a

pak se tázal: „Ten obraz je vám tedy tak milý?"

„Milejší nad živobytí!" zvolal hrab. „Toliko

poteba, svou nespokojenou vojenskou eládku

na njaký as ukonejšiti, pekonala moje srdce, a

bu si jak bud', na as té lhty do tvých rukou

jej odevzdám."

„Milostivý pane!" ekl Helimelech s váha-

vostí — „já vám ty peníze bez ourok a bez zá-

stavy pjím ; toliko se mi upsáním zarute, že z

Cech se svým vojskem neustoupíte, pokud jste

dluh nebyl zaplatil."

„Hodný, poctivý muži!" zvolal Mansfeldslíý

péro odhodiv, a žida za ob ruce pojav. „Na spa-

Pražská arodjnice. ^
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sení své duše li pisahám, že mne odtud ani sám

ábel nevypudí. — A však, nyní bych ml ješté

jednu žádost."

„Penz již nemám!" zvolal ouzkoslliv žid.

„Jsemf nyní cliudý jak Hiob."

„Nejsouf to peníze, oc bych t žádal," ekl

hrab. „Postarej se mi o tajné útoišt pro tuto

dívku." Pi tom ukázal na mladistvou postavu v

lenošce dímající.

„Boží zázrak! Ten mladý panáek je dívka?"

zvolal žid.

„Ano, moje dcera, a dcera té ženy
,

jej žto

podobu jsi na tom obraze vidl. Po smrti matin
byla v Rollerodam vychována, a v tomto pe-
strojení pak doprovázela m na mých nebezpe-

ných cestách. Nyní však neposkytuje jí Plze žádné

bezpenosti. Na krutý a krvavý boj jsem odhodlán,

a mimo to, miluje mladého dstojníka v mém vojšté,

Kochana z Prachová, íehkomyslného to vtroplacha,

z jehožto okouzlující blízkosti bych ji rád od-

stranil. Na to si len panáek ani ve snu nepomyslí,

že hych ji v Praze uprosted svých nepátel

skrýval. Po roce, budu-li muset ze zem ustoup-

iiouti, bezpeného posla pro ni vypravím."
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Helimelech pemýšlel. Po chvíli pravil: „V

mslé mezi kesany nevím skuten pro ni o bez-

peném míst. Pedzvídám, že se v každém dom
po kacíích pátrati bude. Taktéž i v mém bytu ne-

byla by docela jista, nebof luza, v mém soused-

stvu bydlící, vidla mne o slavnosti Passah, a tak-

též o svátcích pod zelenou, v jomim dobhim (zvláštní

svátení šat), a domýšlí se, že jsem bohatý; ale

nedaleko odtud, blíže kláštera sv. Anežky, mám do-

mek na jméno staré kesfanské ženy upsaný, kte-

roužto jsem za nemoci své v Pánu zesnulé dcery

Rechy za posluhovaku do domu pijal, a když

mi dcera umela, dopál jsem jí, pro její vrnost

a velké stáí, outoišt v onom domku. U staré

Kateiny bude vaše dcera tuším nejlíp ocliránna."

„I tot výborná píležitosti'' zvolal Mans-

feldský. „ekni staen, že se jí bohat odmním,

aneb dej jí tu hrstku penz!" Pi tom hodil as

dvacet dukát na stl.

„Necht toho, vzácný pane!" ekl Helimelech

s truchlivým pohledem, „až na lepší asy. Doba

smutku a žalu se snad co nevidt piblíží, jako

tresty, kteréžto Všemohoucí na Egypt vyslal. Dejž

Bh, abychom se jednou vesele shledah."
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„Zajisté, zajisté!" ekl Mansfeldský, pátelsky

židovou rukou potásaje. „S Bohem, starý píteli,

a starej se mi o tu dvu, jakoby byla tvá vlastní.

S Bohem, Teklo! s Bohem, drahocenné dít!^

Tekla v tom okamžení procitla. Mansfeldský,

jenžto již na cest jí byl oznámil, že po njaký

as, pro vtší jistotu a bezpenost, v Praze pe-
bývati musí, poruil ji nyní v ochranu starého

klenotníka, a s nuceným úsmvem slze otcovské

lásky ukrývaje, vele plaící dceru na prsa pitulil

a políbil. Pak se ješt jednou k Helimelechovi

obrátiv, pravici jeho pátelsky stisknul , kvapn

mšec pod pláš do pasu zastril a odkvapil.

2.

Nkolik dní po teto událostí, s veera nového

msíce, u žid kislev zvaného, ped svátkem de-

vátého sabatu, sedl Ilelimelech se svou manžel-

kou, pívtivou to staenou, v posvátné svtnici

domu svého na modlitb.

Píbytek ten byl velmi skvostn ozdoben. U
prosted krovu viselo tvero sli-íbrných lampiek
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již rozsvícených, akoli slunce teprva zacházelo,

bán a vížky protjší hory Siónské posledním

leskem ozlacujíc. Podlaha byla Benátskými alouny

pokryta, a u prostedního okna, ježto mezerami

žlutolistých již strom na zahrad milou poskyto-

valo vyhlídku na Vltavu, stál široký, ezbárskou

umlosfí zhotovený stl, na nmž se až do vý-

klenku okna sáhající, ze zlatých a stíbrných ko-

flík složený sloup 'nacházel. Vážný kmet Heli-

melech sedl ve svátením rouchu jomim dob' im,

se svou chotí Rebekou u prostedního stolu, jenžto

byl pokryt bloskvlým damaškem, z knh svatých

Davidv patnáctý žalm velmi skroušen v jazyku

hebrejském pedíkávaje. Po skonené modlitbé

vstal, a vstoupiv do pedsín zvolal : „Vejdte, no-

chrimové (cizinci, kesfané), modlitbaje skonena."

Na to se hned zas vrátil, a za ním vstoupily

dv ženské postavy do svtnice. První byla Ka-

teina, jeho nájemnice, asi sedmdesátiletá staena

ve sprosfounkém odvu. Je í docela ošedivelé

vlasy, na židovinách uhlazené, podivn souhlasily

s erným aksamitovým epcem
,

jakýž na hlavé

mla, a však pívtivému jejímu oblieji mnoho

udlovaly vážnosti. Mla zapálené oi, a když do
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svtnice vstoupila, zastírala je pravou rukou, ped
tklivostí valného svtla je chráníc. Druhá byla

svená jí Mansfeldova dcera Tekla, asi sedmná-

ctileté dvce, ve tinavobrokatových šatech, podle

kroje tehdejšího asu tsn na tb piléhajících,

tak že tím její zpanilý zrQst mile na jevo picházel.

Na hlav mla erný klobouek na zpsob kula-

tého poklpku, hojn krajkami lemovaný. V ble-

ounké tvái té dívky panovala jakási tklivá zá-

dumcivost a oddanost. Hned za nimi pinášela

služka na stíbrných mísách mouné peivo, du-

šenou jehninu a láhev vína.

„Odpuste, milý pane!" jala se dívka mluviti

— „že tak záhy picházíme. Ale jakási, snad po-

nkud smšná píina vypudila nás z našeho pí-

bytku. Vidla jsem totiž ped západem slunce

sprostého, oškliv vypadajícího lovka s ryšavými

vlasy, okolo našeho domu obcházeti, a ponvadž

poteba velí, aby moje outoišt u vás skryté

zstalo, mla jsem za to, vám o této události co

nejrychleji zprávu dáti.'-'

„Byl to náš soused Pibík Jenííek," doložila

Kateina. „Šibalský to masliká a rnnlioji, jtMižli'

již kolikráte pro své špatné chování v šallav se-
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<ll. A ješt vloni byl od Staromstského purk-

mistra z msta vypovzen. On mi tenkráte vy-

hrožoval, že se mi pomstí, protože jsem nko-
lika sousedm a mšanm výstrahu dala, aby od

nho líky a mastiky nekupovali, ponvadž tako-

vým špatným zbožím a dryánictvím více u ne-

mocných pokazil než napravil. Mne pojímá strach

a hrza, kdykoli ho potkám. A když jsme sem

do domu vcházely, byl zase v patách za námi, a

dobe jsem ho vidla, jak pes zídku na vaše

osvícené okno se díval, kde vaše zlaté nádobí se

leskne. Je vbec co zlodj znám a bojím se, aby

vám nic neukrad."

„Nemjte starosti, paní Kateino," ekl na to

žid. „Já a mj sluha Jechod obyejn zde spá-

váme, a jsme též zbraní zaopateni. — Ted však,

sleno Teklo, sednte ! Zejlra máme slavnost de-

vátého sabatu, a toliko dnes je nám dovoleno s

gojimi (nevícími) u stolu jídelního obcovali.

Mimo to oekávám zámožného kupce Jana Peldi-

movského, s kterýmž mnohá léta v obchodnickém

spojení jsem, abychom se ješt dnes umluvili, eho
nám polieba, neb zcjtra musím po celý den na mo-

dlitbách trvati."
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„Pan Peldimovský," jala se zas stará Kate-

ina mluviti, „též k nám dochází, neb jak mile

pedešlý týden slenu Teklu u vás spatil, nemohl

též zraku svého od ní odtrhnouti, a když jsme

odcházeJi, doprovázel nás až k našemu bytu. On
je, jak íkáme, až po uši do sleny zamilován."

„Pro Bh! kam myslíte?" pravila stydliv

Tekla.

„Nu, to by nebylo tak velké neštstí," ho-

voila Helimelechova manželka s pívtivým úsm-
vem. „Pan Peldimovský jest zámožný obchodník

a konšel Staromstské raddy, a mimo to velmi

rozšafný, osvícený a laskavý muž."

„I zadrž, Rebeko!" skoil jí do ei Helimo-

Jech. „Outlé díví srdce nedá se konšelstvím vy-

dobyti, a mimo to je slena Tekla, co se rodu

týe -«

„Nechtl byste, vzácný pane, o významu zej-

tejší slavnosti ''m pouiti?" otázala se Tekla,

aby rozprávku na jiný pedmt uvedla.

„S radostí," odtušil na to ílelimelech, jenžto

se luze rád v talmudické rozprávky pohižoval.

—

„Svátek ten se týká iipauii; ování na modlitby,

které jsme za asu naší '. lady v Isr.eli c v Jeru-
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salem konávali, aby Bh veškerá oudolí a plán

zúrodnil, a protož nám bylo za povinnost ustano-

veno, o svátcích pod zelenou vzíti do ruky .Julaf

každý sedíiý den, totiž na den sabíitri. Lulaf jest

spojení tí myret, jedné palmové a dvou olšo-

vých ratolestí, na znamení, že rostliny bez vody

vadnou a hynou. A svátek ten v Jerusalem s vel-

kou slávou se slavíval. Dvanácte set knží vy-

kovávali ve chrámu Pán své obti. K tomu se

zpívalo velké Haileluja, nejvyšší knz odíkával

požehnání nad celým národem, a hlas jeho se ozý-

val, jak smlouva Jomy dokládá, z Jerusalema až

k Jerichu, na deset mil cesty, a taktéž hlas vy-

volavae s bašty chrámové na ti míle cesty."

„I to musel tedy každý obyvatel svatého

msta každé slovo dobe slyšeti," ekla Tekla

s lehkým, nevícím úsmvem.

„Ba ovšem," pokraoval Helimelech velmi roz-

horlen dále. „A jest se tomu co diviti, an msto
tak veliké bylo? V knize Midraš Raba Echo po-

pisuje Rabbi Sami:el jeho rozsáhlost a velikost

následovn: V Jerusalem bylo tyry a dvacet

námstí, v každéiri námstí bylo 24 ulic, v každé

ulici 24 trh, kažJý trh ml 24 menších trh
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každý menší trh mél 24 dvor, a v každém dvoe

bydlelo dvakráte více lidí, nežli se jich z Egypta

vysthovalo."

„Ouhrnkem milion a dvakráte sto tisíc v kaž-

dém dvoe," ozval se veselý hlas s velkým smí-

chem v otvírajících se dveích.

Muž, jemuž tento hlas náležel, vstoupil nyní

do svtnice. Byl to as tyrycetileíý pán v erných

šatech. Aksamitové, široké kalhoty a kazajku ml
malými, sklennými knoflíky ozdobené, u kolenou

visely mu po stranách široké pentlc, krátký aksa-

mitový pláštík splýval mu s beder až na kycle,

a okolo krku otáel se mu ozdobn vyšívaný lí-

mec. Obliej jeho podobal se msíci v ouplku, a

byl pln výrazu veselé mysli a stálého zdraví, a

jeho hndá, mžourající ociska prozrazovala dobro-

srdenou polutclnost. — Jakmile do pokoje vstou-

pil, odložil široký klobouk a španlku se zlatým

knoflíkem, a velmi pívtiv, zvlášt ale ped le-

klou se uklonil.

y.íak jsem zaslechl," jal se mluviti, „prochází

se piiiel Helimelcch v hrobových klenbách staro-

žilnosti. To nejsou ty nejpodivnjší vci, jaké jste

nyní slyšela. Chci vám, sleno Teklo, t:iké nco
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uštdit, co jsem si z jeho povídaek pamatoval."

Na to se posadiv vedle sleny, pokraoval dále:

^Na píklad, pepodivná historie o ptáku velikánu

Barnuchovi bude vás zajisté dojímati, jestliže jste

o nm již neslyšela. Ten ptáek byl tak velký, že

jeho hlava, když se do moe postavil, až do nebe

dosahovala, tak že jedenkráte o msíc zavadil, a

ten se leknutím schoval a celý rok nesvítil. Na

tom samém míst, kde ten ptáek stál, hodil ja-

kýsi tesa sekeru do moe, a ta potebovala sedm

let, než na dno dopadla, akoliv moe tomu ptáku

ani na kotníky nedosahovalo. — Ale slyšte! co

to bylo ? Zdálo se mi, jakoby nkdo byl u okna."

S tmito slovy hbit piskoil k oknu a otevev je

díval se do zahrady. ,.Nebylo to nic," hovoil dáie,

a opt se posadil. Vichr zarachotil okenici a trochu

ji pivel. — „Slyšte druhou historii. Nevstou

toho ptáka velikána byla rybika, v tom moi pe-
bývající. Této rybice vlezl malý ervíek do nosu,

a rybika musela zahynout. Když pak pítokem

moe rybika na beh byla vyhozena, zboila svým

pádem šedesát mst, a jiných šedesáte mst ži-

vilo se jejím masem, a jiných šedesáte mst na-

sbíralo zbylky a drobty z lé rybiky, a živilo se
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též. Z jediného oka této rybiky vyvailo se lvero

set sud oleje, a z jejích kostí utesaly se trámy,

a z tchto trám vystavlo se zas onch šedesáte

zboených mst. — Co ale eknete tomu, sleno,"

pokraoval s velkým smíchem veselý pán, „když

vám povím, jak hrobník Abasaul do skuliny ho-

leové kosti obra Oga, krále Basanského, spadl a

v tom hnátu po ti léta jelena honil a jej nedo-

stihl, aniž kdy na konec té kosti dobhl. A hro-

bník Abasaul byl pece chlapíek, sto a šedesáte

loket vejšky mající."

Mezi tím, co se Jan Peldimovský tomu, co

práv byl pronesl, hlasit smál a ostatní též, ja-

koby jím nakaženi, do stejného smíchu se dali?

zainelo okno, a nkolik stíbrných koflík, na

stole u okna slojících, spadlo s podstavku na zem.

„Zlodj, zlodj !" vykikla stará Kateina, u

okna nejblíže stojící. „Okno je rozbité a vidla

jsem ruku."

Na pokik staenin všickni vyskoili a b-
želi ven na zahradu. Pišli práv v as. V polo-

šeru nastávajícího veera zahlídli postavu, ježto

na zahradní zídku vylízala, aby upláchla; ale He-

limelech navzdor svému stáí, a starostliv o své
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koflíky, s neobyejnou hbitostí piskoil, utíkají-

cího za nohu chytil a se zídky strhl. Cizinec sebou

Ihal, ženské kiely; uchopen jsa však za rameno

od Peldimovského, musel se na milost vzdáti.

„Co chcete ode mne?" zvolal pronikavým,

nestydatým hlasem. „Co se opovažujete poestného

muže a mešfana chytati ?"

„Tys zlodj, niemný zlodj!'* kiel Helime-

lech. „Ty žes poestný muž? Na svtlo s tebou,

abychom se na tvou poestnost podívali!"

Na ta slova vtiskli chyceného do osvícené

svtnice. Bylf to malý, šilhavý, as padesátiletý

muž s ervenými vlasy. Y rysech jeho zsinalého

oblieje živý jevil se ráz mrzké ohavnosti a dr-

zosti. Nestydat a jak se zdálo beze strachu kroutil

pronikavýma oima na všecky strany.

„Tedy vy to jste, Jeníšku ?" zvolala stará

Kateina.

„Neni-li pravda, vy mne znáte?" jal se otá-

zaný s ábelským úsmechem mluviti. „Ale jen

ztrpení, vy stará krabice, vy bídná mastikáko,

vy pekelná prorokyn, ježto škodlivost mých lík

tak s prospchem vytrubujete, však vy mne po-

znáte!"
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„Drž hubu, niemníku !** zvolal tou nestyda-

tostí rozhorlený hospodá.

„Až se mi zlíbí/ odlušil na to ranhoji pá-

novilým hlasem. „Nyní se vás táži, Heiiraelechu,

pro se mnou tak nakládáte, pro jste mne sem

jako zloince zavlekli?"

-Boží zázrak!" zvolal opt zlobivé Helime-

lech. „Vy še ješt tážete, vy hanebný šibeniníku ?

Nevkradl jste se do mého píbytku, neroztloukl

jste mi okno, a nebyla vaše ruka vidina, když jste

tam na moje koflíky chtl sáhnout?"

„Ano, to je pravda !" ekl na to Pibík Jení-

šek s dležitým ousmškem.

„Nuže! kterak chcete zapírati?"

„Zapírati ?" pokraoval onen s opovážlivou

lhostejností. „Zpuji se toliko vaší domnnce, že

jsem chtl krást. Ostatn nezapírám nieho. Aly-

iilímf však, že se dokám asu, kdy dojde na vás

zapírali."

„Nuže ledy, Jeníšku, mluvte, co vás sem v

noní dobu pivádí ?" tázal se Peldimovský.

„Aj, pane Peldimovský!'' odpovdl na to Je-

níšek, „vám, konšelovi Starého msta Pražského, od-

povod neodepu, akoliv bych nemusel odpovídali."
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S tmito slovy vytáhl z kapsy složený list, a po-

dal jej Peldiinovskétnu. „Rate si tento list pe-
íst. Z jeho obsahu snadno porozumíte, co mne

sem do domu žida Helimelecha pivedlo."

Pcldimovský otevel list, a sotva se do nho
byl podíval, u velikém leknutí zmnil na tvái

barvu. Zaátek etl zticha, nahlas následující : „Tak

též my, soud menší, na rozkaz císaského guber-

natora knížete Lichtenšteina, pí-ikazujeme a nai-

zujeme jednomu každému, komuž vdti slušno,

na poukázání toho listu, vrného a piinlivého

mšana a poddaného Jeho císaské a královské

Milosti, Pibíka Jeníška, lazebníka a ranhojie Sta-

rého msta Pražského, na jeho tajných vysílkách

podporovati a chrániti, a u vykonávání služeb, jaké

jsme na složili, jemu napomáhati a pispívati, ne

však mu snad pekážky v cestu klásti, aneb snad

zlomysln na odpor se mu stavli. Jestli by

kdo tomuto našemu naízení se zprotivil a na

úkor jednal, ten budiž na žalobu nadeeného
Pibíka Jeníška mstským pohnkem jat a do slušné

Tazby dán. Rada menšího trestního soudu. Kliment

Radoldus, tajenmík."

„Hm, v takových okolnostech . .
." jal se opt
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Peldimovský mluviti, ale žid mu skoil do ei, a

zvolal: „Zjednán jste za špehýe, ne však za

zloduje!"

„Zajisté ne," ekl na to Jeníšek uštpan.
„Abych ale vaši zvdavost ukonejšil, musím vám

íci, že váš píbytek zvlášt se mi líbí, a to proto,

že se v nm všelijaké roztomilé tajnosti kují,

které na svtlo vyvésti hodlám."

„Vyf také píbytky jiných lidí špehujete,"

oslo^úla jej Tekla, „kterých se váš list netýká. Ku

píkladu píbytek náš. Jsmeí toliko dv nepatrné

ženštiny, a pec okolo našeho domu asto jste již

obcházel, jako byste též u nás po tajném zboží

pátral. A ješt dnes, jakkoliv jste se domýšlel,

že nepozorován za náma kráíte, dobe jsme vás

vidly, a takoka neviditeln až sem doprovázely."

„Neviditeln doprovázely!" zvolal ošklivec

horliv. „Aj hle, ta panenka v krátkém ase v tom

umní valných pokrok uinila! Pane Peldimov-

ský, beru vás za svdka. Za píležitosti mn do-

svdíte, co jste nyní slyšel, totiž: že nme ta

panenka a stará Kateina neviditeln doprovázely."

„Nevím, co tím chcete, Pibíku," odpovdl

obchodpík.
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yHlouposli !" zvolal llelimelech. „On jen chce

lecjakými vytákami svou niemnost zamluvit. Ale

Bh mne zatra, jestli se zejtra ráno se žalobou u

purkmistra neduslavíiii."

„Zatracen budete na každý zpsob !" zvolal Je-

níšek s hrozným smíchem. ,,Nebo vzte: vysoká

rada trestního soudu mne ustanovila, abych od-

porníky, jakéhokoliv rodu a druhu, kteí na úkor

a na škodu vlády a náboženství protivenství osnují,

vypátral, a takové jich bezbožné poínání u práva

udal. A poiivadž vím, prostoeký žide, že polají

všelijaké nebezpené návštvy pijímáte, i s od-

bojníky a s nepátely vlasti pátelské schzky mí-

váte, a jelikož jsem se i toho domakíl, že ve va-

šem, na cizí jméno upsaném domku u sv. Anežky

jistou osobu pechováváte" — pi tom ukázal na

starou Kateinu —
,,
ježto se vštbami, robením

kouzelných tajtrlík a vaením pekelných lík za-

náší, a minulý týden i tuto mladou osobu k sob
pijala, aby ji vyuovala ve híšném umní aro-

djnictví — za tou píinou uznal jsem za dobré,

píbytek váš, to sídlo ábelských a zrádných ple-

tich , všemožn ohledati a pozornost tajné rady

na obrátiti. Za tou píinou vešel jsem do vaší

Pražská arudejnice. 8
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zahrady a poslouchal zde u okna, a ponradž

jsem, abych lépe slyšeti mohl, trochu neopatrné

na okno se pitiskl, rozmáknul jsem je, a srazil

padajícím sklem vaše koflíky se stolu."

„A což ta vaše ruka?" tázal se Helimelech

ye zlosti, „kterážto se koflík dotknula, zabloudila

sníid také neopatrností do okna? Niemný lhái,

ted se mi klid, sic t vlastní rukou odtud vy-

tluku!"

Jeníšek ped ním ucouvnuv na prahu dveí

zvolal: „Téš se, žide! Pomsta a tvoje zkáza jest

moje heslo!" S tmito slovy ze svtnice odkvapil.

3.

Na den 7. prosince téhož roku strhl se k po-

lednímu po mst velký shon. Nový vlada, kníže

Karel Lichtenšteinský, blížil se v ele valného zá-

stupu vojenského, k pedmstí poískému. Navzdor

husté chumelici snhu a mrazového, již severního

tru sbíhal se pec se všech stran a po všech

ulicích lid, a zvlášt na staromstském námstí

ped starou radnicí byla velká tlaenice. U ve-^
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škerých však titip shromáždného zde lidstva mrtvá

panovala tichost, a v oblieji skorém každého je-

vila se jakási truchlivá zádumivost a báze toho

co bylo oekávati. Všechnch zraky byly ku prašné

brán obráceny. Starobylá radnice byla mnohými

ozdobami, totiž skvostnými alouny, pestrými ko-

rouhvikami národních barev, vnci a erbovými

tabulkami hojn a rozmanit vykrášlena, nad go-

thickými vraty sedl eský lev v bílém poli, u

nohou maje, na znak skroušené poddanosti, eskou

korunu a bledou krvácející lidskou hlavu, a nad

ním stály velikánská, pozlátkem vylepená slova:

„Vivat rex!" Na kamenných stupních u vrat, stálo

as tyryadvacet ern obleených muž v tiché

rozprávce. Bylif z vtšího dílu kmetové. Podle

dlouhých aksamitových pláštík a širokých, velmi

ozdobn vyšívaných límc, zvlášt pak podle po-

vážlivého dstojného zpsobu, kterýmž se od ve-

škerého zde shromáždného lidstva lišili, snadn

dalo se souditi, že jsou to páni konšelové staro-

mstské rady. Nejstarší z nich, as osmdesátiletý

muž, jehožto náprsí zlatý, tenký etízek s kulatým

halíem zdobil, velmi horliv rozmlouval s pa-

nem Janem Peldimovským, jenžto se co konšel,

8*
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taktéž ve svém erném odévu, velmi dstojné po-

hyboval.

Také rudovlaséliO Pibika Jeníška bylo zde

vidli. Ba on byl jediný, jenžto se u veškerém

zádumivém shromáždní s velkou živostí a dle«

žitostí na vše strany otáel — brzo se octnul

zde, brzo zas onde ; zde zaklepal nkomu zná-

mému laskav a dvrn na rameno, onde zas

pošeptal jinému cos tajného do ucha; brzo se

potuteln usmíval, brzo se zas naduté šklebil a

odfukoval, jakoby se byl práv s hrušky na sme-

tišt dostal. Zvlášt v odvu prozrazoval jakous^

pedležitou šetrnost, aby zakrsalému tlu na d-
stojnjší chodidla pomohl, a vru každý by se mu
dnes byl podivil, komu by se bylo díve udalo

vidli jej pod veer nového msíce v píbytku

klenotníka Ilelinielecha. Ml na sob pknou er-
nou kazajku z Benátského sukna, široké, erve-

nými penlleui; u kolenou stažené a podle španl-

ského kroje vystižené kalhoty, vysoký, špiatý

klobouk s pcriin karmazínové barvy hrd trnil

na jeho rudovlasé hlav, a po boku mu visel te-

nounký kord. Jakkolivk si Jeníšek na svou taje-

plnou dležitost zakládal, jakkoUv lichotiv a pH-
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tuln svj klobouek smekal a boky si podepíral

— patrn bylo pec na jev, že se mu každý

vyhýbá, a zvlášl lidé vyššího stavu že s velkou opo-

vržlivostí od nho se odvracují.

Když pak zpozoroval, že svým žvástem a

vtipem, svým vykládáním a dokládáním u nikoho

trplivého výslechu nenalézá, když pak se i pe-
svdil, že se ho lidé štítí — poodešel na n-
kolik krok dále, a slídil po jiných obtech své

neunavené výmluvnosti. I octnul se nenadále ped
domem vedle radnice, tak eeným n^ Šmerhov.

Bylaf zde Appolinova krma, sídlo všech devatera

žíznivých muz, outoišt veselých študent a ba-

kalá, pravý to hampejs svtské moudrosti a roz-

pustilosti. Pízemni okno bylo na pólo oteveno.

Temný hovor a inení cínových konvic ozývaly

se z nízké klenuté svtnice. Jeníšek naklonil své

vyzvdané ucho k otevenému oknu ; ale v tom

okamžení — o bda tob, nešfastný Jeníšku !
—

vyítila se z okna mohutná pravice, a chytila jej

práv za to samé ucho, které tak pilno do okna

nastrkoval. Jeníšek seb:)u trhl a chtl uskoit;

nadarmo však, on byl chycen, a dívo nežli se
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mohl zpamatovati, za paesy uchvácen a vleen do

tsné klenby starobylého Šmerhova.

„Vyzvda!" rvali pijáci a osypali jej s hro-

sivým hlukem, jako vely všeteného rušitele ou-

lových poklad.

j,Lupus in fabulal'-'- zvolal tentýž, jenž byl

Jeníška za ucho chytil a posud držel.

„Pibík Jeníšek!" kieli všickni u velkém

jitení.

„Chytili jsme lososa 1"

„Zrádného lotra !'^

„áblova kmotra!"

„Pekelný roubek !"

„Ještrí zoubek !*

„Vivat !"

Tak kiel a bouil ráz na ráz jeden pes

druhého. Jeníšek founl a kuel jako chycený

tcho v železné pasti. Smrtelný pot vstoupil mu
na zsinalé' elo, u huby stála mu pna stonásobné

ouzkosli — na celém tle tásl se jak osyka.

Vidl se v doupti Švehlových bratr, a své vlastní

vyzvdané ucho v rukou samého Jana Švehly.

„Švehlíku !" jal se Jeníšek po malé pestávce,

když se ponkud zpamatoval, prositi — n^ve-



119

hlíku ! pusfte mne, jsem posud tentýž, jaký jsem

býval ped bitvou na Bílé hoe — jsemf posud

váš nejdokonalejší pítel! Kdybych se byl nadál,

ie vás zde naleznu, byl bych vám, erné na bílém,

nejdokonalejší dkazy své nejdokonalejší vrnosti

a upímnosti pinesl — byl bych vám —

"

„Buhka povsil na nos!" zahml Svehlfi. a

každý chloupek jeho dlouhých vous vyježil se mu

zlostí jako šttina. „Božický, Kubíne — mluvte, do

jakého skipce uvzníme toho proklatého lišáka ?''

„Uíznte mu hlavu," odtušil na to Božický

s líbezným výrazem panické své tváe.

„Ano, uíznte mu tu lotrovskou palici, tak

se mu aspo nedostane toho potšení, vidli nás

na popravišti," doložil Kubín, mlaounký jeho

soudruh.

y,Fiat jusiitia, pereat mundusí'* zahml opt

hlubokým hlasem Švehla, a zapadlé jeho oi sví-

tily zápalem divoké pomsty.

„Milosrdenství!" kiel Jeníšek.

„Upokoj se, slaounký mastikái," ozval se

pívtivým hlasem jiný ze spolenosti. „Vidímf

ovšem na tob," pokraoval tentýž dále, „žejsoa

tvoje oi okénka, kterýmiž ábel asto do tebe
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vstupoval; tvoje uši komory, v kterýchž satanáš

peasto na výslechu meškával; tvoje ústa ko-

vadlo, na kterémž pan lucifer nesíslnkráte že-

lezo vády a lži peklepával; a tvoje svdomí po-

duška, na kteréž kníže celého pekla nejpohodlnji

si hoví a se provaluje — slovem tys dokonalý

híšník. — Za tou píinou, milí pátelé, mám za

to, že by byla véná škoda, kdybychom tak zvláštní

vzor niemnosti a lotrovství nazmar uvedli — a

soudím, že lip pochodíme, když mu živobytí da-

rujem, aby ho použil na -polepšení své duše. Po-

trestán musí však býti — a soudím, že nejlíp

uiníte, když mu to jeho dlouhé vyzvdané ucho

uíznete, r jako estný penízek okolo krku za-

vsíte."

„Ano, Simon hovoí moude!" zvolalo as*

•ítvero hlas.

„Uíznte mu také nos!" hovoil jemný Dó-

zický.

„A vypíchnte mu oi'.'* doložil mladounký,

modrooký Kubín.

„A hodle pak všecko na pjincv na ]»od-

poušlku a dfjle mu to sníst!" šíiiiolal líl-czné

Božický.
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„Milosrdenství!" zvolal v pehrozné ouzkosti

Jeníšek.

„Milosrdenství!" jal se opt Šimon mluviti,

jenžto díve návrh byl uinil, aby se Jeníškovi

toliko pravé ucho uízlo.

„O, šlechetný pane Lomnický!" zvolalJeníšek,

za ruku jej pojav. „Vaše moudrost je lak velká,

jako vaše básnické nadání, vaše srdce tak do-

konalé, jako váš rozum. O rate to tm pánm
mohutnou svou výmluvností dokázati a jo pe-

svditi, že mn kivdu iní, že jsem tak nevinný

jako beránek, a že by velký hích a trest na sebe

uvalili, kdyby mn ubohému jehátku vlasu na

hlav zkivili."

„Toliko ouško, sladounký pane Jeníšku!"

ekl na to Lomnický.

„Celé ucho! Celé jeho oslovské ucho!" ki-

eli ostatní.

V tom okamžení uchopil Švehla Jeníška za

prsa, a jakkoliv se zdráhal, opíral a naíkal)

hodil jej na stl, až mu kosti praskaly, a než mi-

nulo nkolik okamžení, uízl mu medicus laurea-

tus. líbezný Božický, ucho, uvázal je na ervenou

pentli a zavsil mu je okolo krku.
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„A nyní jej postavme na praný!" zvolal u

velkém smíchu Švehia

„Postavte jej na kašnu staromstského ná-

mstí!" prohodil Kubín.

^Ano, na kamennou kašnu s ním!" kieli

ostatní.

„A náš Simon musí mu píkladnou eí dáti

nauení, kterak se na svt rozšafn držeti ml,"

dokonil Švehia.

Po tchto slovech vyítili se všichni s veli-

kým hlukem ze sednice, a vlekli napolo mrtvého a

krvácejícího lazebníka davem shromáždného lidu

ku kašn, posadili jej na kamennou zídku, a Lo-

mnický se postavil vedle nho na lávku.

..Pibík Jeníšek! Ten padouch! ten lotr!" vo-

lali nkteí z lidu.

„Šimon Lomnický z Budce!" kieli jiní.

„Ticho !" val Švehia.

r,Ticho!" kieli ostatní.

Šimon Lomnický z Budce byl tehdáž as pade-

sáUletý muž, prostední, svalité postavy. Jeho tvá,

rádlem osudných as nemálo zoraná a palivosti

vnitních cit a bol vysmáhlá, mla pec do sebe

nco velmi laskavého a pívtivého. V modrojasných

.i
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oích mu svíl''^ bodrá, pro vše dobré a spasitelné

planoucí duše, a okolo napolo oteveních úst roz-

bíhaly se potutelné vrásky dobrosrdeného ismvu
z lidské pevrácenosti. Na nose sedl mu hejl,

zrádce jeho náchylnosti k dobrému eskému pivu.

A také jeho odv prozrazoval podivína. Byla to

šedivá kazajka, šedivé kalhoty, šedivé punochy a

stevíce, šedivý klobouk na šedivé hlav, a dlouhý?

široký me na šedivém bandaléru. On se tak

oblékl do smutného odvu po nešfaslné bitv 8.

listopadu. Když si trochu byl odkašlal, obrátil se ke

shromáždnému lidu, a hluboce se pokloniv, jal se

s usmvavým pohledem takto mluviti:

„Drahocenní vlastenci a posluchai! Písloví

staré jest: že všeliké emeslo svou psotu nese —
ale já tu nco zmniti chtl bych, a takto pov-
dti^ že všeliký stav svými psotami zaneprázdnn

jest. Dobí lidé! rate se jen ohlédnouti a piln

podívali na toho zde sedícího, krvácejícího a ber

pravého ucha naslouchajícího ranhojie a masti-

káe Pibíka Jeníška. Po celý život svj od ko-

lébky až do nynjšího pesmutného okamžení houpal

se bez ustání na klamných vlnách lží, fortel a po-
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chlebenslví I dailo se mu v tom vždy rozkošné

i valné.

Jedl a pil, až mu praskaly dudy,

Vlast svou clil a velebil vždy mezi sudy,

Mluvil stále skrze ústa svatá,

Jak by ukrajoval zlala;

O nikom nic dobrého nepovdél,

Zásluhy jiných vždy umenšiti hledl.

Pohíchu však doš!a na pohroma velká,

Niemný ten stav jej v psotu uvrhl

A pravé ucho s vlastní hlavy mu strhl.

Protož, milí krajané ! pilné na pohlídejte

A píklad z jeho niemnosti méjte:

Že bídný stav zas jen bídu pináší —
Že nikdo, byf i chytrák sebe vtši,

Z híchii a šejd se nepotší.

A protož mu, pátelé 1 požehnání dejte

A píkladnou moue vždy na pamti mjte.'*

„Zabte ho!" kiel lid u velkém jitení.

„Milosrdenství!'' zvolal Jeníšek a svalil se

do kašny.

Již se chtli na shrnouti jak rozsápaní vlci

— v tom však zavznélo zdaleka troubení a temné

rachocení bubn — au Tejna zvedl se hluk a
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volání: „Již jdou!'' Lid se obrátil na jinou stranu.

Všecko se tlailo k radnici, a jako stádo ovcí va-

lila se celá tlupa v jediný kout protjších dom;
a než minulo málo okamžení, vrazilo nkolik

odnc na námstí, lid ped sebou rozhánjících

Bubn ryk a troubení se blížilo vždy víc a více:

v tom poaly staromstské hodiny bít — celé to

umlecké ústrojí poalo inet a se pohybovat,

jeho okýnka se rozlítly, kohout a pán poali se

v nich toit , kostlivec zvonit a sedláci kroutili

hlavami. V tu samu dobu vyjíždli sašlí kyrysníci

z ulice, nejprve Breinerský pluk, v jeho ele setník

Don Baltazar ; na to malé oddlení císaských

arkabuzár, v jejich ele císaský plukovník, Španl

Don Martin Huerta. Za nimi skvostný vz, v nmž
sedl císaský gubernator, kníže Karel Lichten-

šleinský, v erném odvu s ádem zlatého rouna.

Za ním v druhém voze královští komisai : Bedich

Tálenberský, Adam Valdštein, Boita Albenreit. V
tetím voze dva eholníci: Valerianus Magnus a

František z Rozražova. Jiná oddlení pšího a

jízdného branného lidu následovala,

„Pro Bh !" šeptal starý konšel Michna panu
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Peldimovskému do ucha, „tot Španl Huerla a

Valerianus Magnus a Rozražovský !"

„Ba, bohužel, tak jest!" odtušil vzdychaje

Peldjraovský,

^Pak se nám povede jako Prachatickým," do-

konil Michna.

Mrtvé ticho panovalo po celém námstí. Ped
radnicí rozstoupilo se vojsko na tyry strany, vozy

zstaly pede vraty stát, a výbor konšel, v jeho

ele Jan Kutnauer, hejtman Starého msta Prahy

piblížil se, u veliké skroušenosti se klan, k vozu

knížete Lichtenšteinského. Po stran mstského

hejtmana stál pan Mikuláš Diviš, starší písa, maje

na erveném polštái klíe Starého msta Prahy.

Když pak Jan Kutnauer císaského gubernatora

dlouhou latinskou eí oslovil, o milost a zacho-

vání mstských práv jej prose, když pak všichni

konšelové vz obstoupili, o milostivý rozsudek, o

odpuštní výstupk, jakých se msto bylo dopu-

stilo, velmi hlasn prosíce: tu nebylo skoro na

celém námstí žádného oka, kteréž neslzelo, žá-

dných prsou, které se ouzkostlivým tlukotem srdce

tžce nezdvihaly.

Námslník milostiv se uklonil, a prohodiv
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nkolik chladných slov o spravedlnosti, o pote-

bném trestu a o milosti císaské, dal vozkovi zna-

mení, aby jel dále, a než minula hodina, oznamo-

valo hojné stíleni z pušek s královského hradu, že

císaský gubemator tam dorazil.

4.

„Pán Bh s námi, to je smutný den!" pravil

Peldimovský, vcházeje do svtnice Helimelechova

píbytku.

Ve svtnici nebylo nikoho krom Tekly, ježto

velmi smutn ped aebe hledla.

„Kde je Helimelech?" tázal se pan Peldi-

movský. — „I ty milý Božíku ! Co je vám, panno?

Vy hledíte ped sebe, jakobyste se chtla se sv-
tem rozžehnat! Jste celá podšena!"

„Kdož by se dnes nedsil?" odtušila Tekla

s hlubokým vzdechnutím. „Ped hodinou vrazilo

sem nkolik saských voják, a holdujíce po celém

dom, odnesli nkolik stíbrných koflík, které He-

limelech dosti opatrn neukryl. To není však to

nejhorší. Paní Rebeka leknutím onemocnla, a stará

Kateina strachem ulekla."
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„Že ulekla ?" tázal se se smíchem Peldimov-

ský. „Strachem snad, aby se ti nevítaní hosté její

krásy nedotkli?"" »

„Toiio neštstí nemá se co bát," pravila opt

s lehkým úsmvem Tekla, ,,ale nco mnohem d-
ležitjšího ji polekalo. Potkala se totiž nedaleko

svého píbytku u svaté Anežky s Pibíkem Jení-

škcm. Byl prý celý pokrvácený , a jedva že ji

spati"il, zvolal u velké vzteklosti: ,Stará arodj-
nice, také lý stojíš na mé erné tabulce, a bohdá

se toho dokám, že t upálejí. Ty, Hclimclech»

Lomnický, Svehla,' a ješt jiných jmen napoítal,

kterým se pomstit hodlá. Tím vyhrožováním všechna

podšena^ nedala se udržet a pemlouvala taktéž

mne, abych s ní prchla. Mne však poutají dležité

píiny, a zvlášt písný rozkaz otce mého k mému

nynjšímu outoišti, a dj se co dj, já odtud

nesmím a nemohu."

„Hm!" jal se Peldimovský mluvili, pojav ji

pívtiv za ruku. „Yždyf je také jiných lidí na

svt, jižto by milcrádi veškerou sílu svou na

vaši ochranu vynaložili — a byC to i živobytí stálo.

Jsemf lovk upímný a oteveného srdce. Tento

dm nebude vám na dlouho bezpeným outoitm.
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nebo jsem toho jist, že Jei\íšek na H.elimeiecha

nco zlého zamýšlí a že byste sama v tomto

skipci uváznouti mohla. Vímf", 'a to mi svila

stará Kateina, a dílem také Helimelech, že zde u

nho na zapenou bydlíte, a jak se i já domý-

šlím, jste nepochybn dcera nkterého vypovzence.

Ale co škodí, uposlechnle mé rady, a bezpenost

i poklid brzo se vám zas vrátí."

„Já vám nerozumím
,

pane Peldiraovský,"

pravila Tekla.

„Brzo porozumíte," odtušil na to Peldimov-

ský ponkud na rozpacích. „as a nebezpeen-

ství, kteréž vám hrozí, omluví snad mou smlostk

Musím se vám s ním sviti, eho bych byl ra-

dji na píhodnj.sí asy poodložil , až byste mne

byla lépe seznala. Tak ale nemohu to déla od-

kládat ) již vás prosím, abyste m vlídn vyslechla.

Vidíte, panno Teklo, riejsemf mladík — jak oby-

ejn íkáváme, ržový mládenec, nýbrž usedlý

muž s masitými tváemi , tlustého tla , a vážím

ouhrnkem pes dv st liber. Tyto vlastnosti ne-

nalézají ovšem u hezkých panen a paniek veli-

kého zalíbení
;
jsemf ale ostatn , a to již sama

víte, dobrosrdený, poctivý lovk, s kterýmž je

Pražská arodjnice 9
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dobe živu byli a obcovali , a který by , kdyby

tomu Pánbh chtél, svou ženušku na rukou nosil,

a ji všemi blahostmi a rozkošemi zahrnul, jakých-

koli mšfanský stav a majetnost poskytují. Protož

se vás tážu — ale nerate se na mne horšit, a

mluvte taktéž upímn se mnou, jako já s vámi

— zdali byste — zdali byste —

"

Pan Peldrimovský váznul a ervenal se jak

dozrávající jablko.

Tekla se lekla a sklopila oi.

Sklopení Tekliných oí dodalo mu nové sm-
losli, a on konen došeplal : „Zdali byste ne-

chtla státi se mou ženuškou ?"

Po dlouhé pestávce jala se opt Tekla mlu-

viti: „Milý pane Peldrimovský, velice si vážím

vaší dvry , kteroužto v moje ženské vlastnosti

skládáte, a každá dívka šlechetného smýšlení mu-

sela by se tím uznati poctna, když jí tak doko-

nalý a rozšafný muž, jako vy, ruku svou na man-

želský satek podává. Než však, má-li se vaše

upímnost se stojnou upímností potkali, tedy vám

musím vyznat, za jakou píinou vašemu namlouváni

16 vyhýbám — pro vaší manželkou býti nemohu.
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Za první jest moje vle posud podrobena vli

otcovd a za druhé jest moje srdce již
—

"

„Zamluveno ," dokonil smutné Peldimovský.

„A abyste poznal," pravila Tekla dále, Jak
velice si vašeho pátelského ochotenství vážím,

tedy vzte : jsemt dcera hrabte Arnošta Mans-

feldského, a mj milovník je mladý dstojník v jeho

vojšl, eský pán Kochan z Prachová."

„Mansfeldova dcera !* zvolal u hrozném po-

divení Peldimovský. „A já zpozdilec myslil podle

vašeho vlídného, nad míra sprosfounkého chování,

že mám ákou mstkou dcerku ped sebou. A
co se Lýce vašeho milovníka , mladého Kochana

z Prachová , toho znám. Ach, jak peasto jsem,

se mu obdivoval, když se okolo mých oken pro-

jíždl, — ach ano, ten je štíhlý jak jedle a krás-

ný jak válený bli Mars. Nu, to jsem so s pk-
nou poradil 5 s lakovým vzorem všech mužských

dokonalosti o závod v milkování se pouštt !"

„Vždyf mi budete pítelem," pravila Tekla

pívtiv jej za ruku pojmou.
„Ach ano, pítelem, drahá sleno!- zvolal

s opravdivou velostí Peldimovský, políbiv luCk-

kou její ruinku. 9*
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V tom okamžení vstoupil Helimelech do po-

koje, a sice s truchlivým pohledem.

Tekla nejprve jeho smutnost zpozorovala.

„Vyf jste smutný, milý pane I** pravila s patrným

soucitem. „Jak se daí paní Rebece ?"

„Špatné," odpovdl Helimelech. „Horkosti

pibývá, a lékair kroutí povážliv hlavou."

„I tot vc mrzutá, velmi mrzutá!" zvolal

Peldimovský. „Práv jsem vám chtl navrhnouti,

abyste svých pt švestek sebral, a co nejrychleji

z Prahy se vysthoval."

„Sthovat ? Co to pravíte ? A pro ?" tázal

se Helimelech, velmi písn na pohlížeje.

„Nu, jsouf to tak moje myšlénky," prohodil

na to obchodník , mna si pravicí elo. „Obávám

se pro vás velkých ncpíležitoslí. Na radnici jsem

zaslechl tak mimojda a polají, že Pibík Jeníšek

hned po píchodu pán císaských komisar celou

litanii podezelých a zjevn odbjných lidí, výbo-

rm trestního soudu pedložil , a že se co nejrychleji

na rozkaz nejvyššího purkrabího zatýkati budou."

„Na tom mi málo záleží;" odpovdl Heli-

melech pokojn. „Nejsemf si nieho zlého vdom.
A byf i nkterý niemník žalobu na mne uvalil,
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mámf isté svdomí, a kde viny není, tam se nedá

dokázati. A Jeníšek ? Ten niemník mže se

z toho tšit, že jsem jej z krádeže neobžaloval,

které se na den kislevu clitl dopustit."

„Nu
,

pál bych , aby se všecko k vašemu

prospchu dailo, milý Helimelechu!* doložil pan

Jan Pcldimovský s výrazom dobrosrdecného pání'

„Nade všecko musíme se ale o to starati, kterak

bychine slenu Teklu vyvedli z Prahy, a jejímu

panu otci odevzdali , uebof zde není déle jista."

„Jakže, vy víte ?•' tázal se s podivením

Hclimelech.

..Bohužel všecko," odtušil obchodník s trpkým

úsmvem. „Radím však , aby nyní slena Tekla,

pro zlou náhodu a píhodu, vznešené své uroze-

nosti na as svélio zde meškání se odekla, a jiné,

sprosté , mšfácké jtneno na sebe pijala. Nejlíp

byste uinil, milý Helimelechu , kdybyste ji snad

chtl piodíti jménem svého bývalého pítele

Meroresa, který se loského roku se svou rodinou

dal poktil. Mohl byste, kdyby snad k njaké

poptávce pišlo, o Tekle íci , že je jeho dcera,

že nechtla podle otcovy vle Ku kesanské víe

pistoupili, a že se u vás na vychování nachází.'*
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,Ba, moudrý pane Peldimovský," hovoil

na [to žid
,

„to je moudrá rada. Otec její, jaií-

koliv divoký vojín, by si zoufal, kdyby snad Tekla,

tento jeho poklad, k njakému ourazu zde pišla.

— To dobrá rada, a v tom také setrváme."

V tom okamžení bylo slyšeti kroeje vchá-

zejících do domu lidí a nkolik hlas. Peidimov-

ský, v každém ohledu podezivý, ouzkosllivc se

obrátiv, upnutým zrakem na dvée jíc díval. V málo

okamženích se otevely, a dva ozbrojenci obje-

vili se na prahu, tetí v erném pláštíku vstou-

pil do svtnice.

„Co tu chcete? Koho hledáte?" zvolal Pel-

dimovský s patrným leknutím.

Otázaný, chroptícím hlasem takto jal se mlu-

viti : „Picházíme ve jménu tajného trestního soudu.

Uloženo jest nám, bez prtahu klenotníka Helime-

lecha, a jakousi mladou ženštinu
,
ježto se u ného

potají zdržuje , zatknouti, a do staromstské ša-

tlavy pod závory a zámky Jtlíníka Barnabáše

Zvonka odevzdali. Zde náš zatykai list. Klenotník

Helimelech
,

jak mi povdomo, stojí pede mnou,

a mladá ženština jménem Tekla též."

„Co to pravíte, muži ?" zvolal horliv Heli-

,
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melech. „Mne zalknouti? Boží zázrak! — Z jaké

píiny? Jste pi rozumu, muži?"

„To je mejlka, Vokoune!" pravil tesoucím

se iilasem Peldimovský.

„Nikoli, pane konšeíe !" odtušil oste Vokoun,

mstský pohnck. „Rate jen list pr-císt a do-

konale se pesvdíte."

Peldimovský zmaten sáhl po listu , a jedva

že se do nho podíval, zbledl jak slcna

„Nu," jal se opt mluviti žid, „co se lekáte,

pane Peldimovský ? . tte a sdlte^tni pec, jaké

ouklady se nevinnému lovku strojí."

Peldimovský etl: ^A. jelikož na rozkaz nei-

vyššího námslnika, uslanovenémii menšímu trest-

nímu soudu oználneno, a dobrým svdomím zlvr-

zeno jest, že židovský klenotník a prodava zla-

tého a slíJ}rného zboží , bydlící na poíí židov-

ském, na Zákupkách zvaném, všelijaké tajné a

nedovolené schzky a rozprávky s odbjníky ve

svém dom mívá- jelikož i dokázáno a zlvrzeno,

že ve svém dom. na nadeených Zákupkách n

taktéž i v jiném , na kesanské jméno do knh
zapsaném domeku u sv. Anežky, všelijaké pode-

zelé osoby pechovává, a jmenovit jistou staroH
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osobu jménem Kateinu, kterážto staena se a-
rodjnými pletichami a praktikami zabývá, v nad-

eeném domeku u sv. Anežky v nájmu a pí-

bytku drží, a mimo ui j^té jinou, dokonce mladou

outlou osobu do domu pijal, kterážto se taktéž

onou starou Kateinou v pekelném uniení, v a-
rodjných vcech a kunšlech vyuuje a cvií —
za tolikerými píinami vydáváme my, trestní soud

menší, rozkaz, aby nadeené ti osoby jaty a do

šatlavy staréfto msta Prahy v držení mstského

klíníka* Bar/Í^áše Zvonka (KÍevzdány byly.

František z Rozdražova,

juíléx in liiPrelicis."

Helimelech a Tekla zbledli, a Peldimovský

hledl ped sebe tak smutn'aí sklíen, jakoby

jej byla v obchodu nejvtší pohroma potkala.

Podepsané jméno Franliška z Rozdražova dokonce

mu pomátlo hlavu, nebof dobe vdl, že se ta-

kovým soudcem lovku jedná o hrdlo.

„Tu musí být mejlka, Vokqine !" zvolal opt
Peldimovský

,
„a já se co nejrychleji k panu

purkmistrovi podívám."

„To by byla marná cesta," odtušil Vokoun

ponkud s truchlivým pohledem. „Pan purkmistr
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sám je do žaláe vsazen, a s ním náš pan hejtman

starého mésta Prahy Jan Kutnaucr."

Tato zpráva Peldimovského dokonce podé-

sila. Hclimelcch a Tckto ponkud se zase zpa-

matovali. Helimelech nejvíce Peldimovského o

to prosil, aby se u rady staral, by Tekla žádných

protivenství a úkor nezakusila mrzkostí a hrub-

stvím žaláník, jelikož její istá, neporušená nevin-

nost záhy na jevo pijíti a dosvditi se musí. Co

však jeho vlastní osoJ)y se týkalo ,.. doufal , že se

mu snad podaí, podezení a domiíiiiky, ku kte-

rýmž ovšem mnohé ^píiny zavdal, svými penzi

a tajnými poklady vyvrátiti , a že lehce na svo-

bodu pijde. I nrosil tedy pohúnka Vokouna,

vloživ mu nkoH^ stíbrných do ruky, o malé

poshovní, aby se totiž jen s milenou manželkou

Rebekou rozžehnati, a jí o všech pítomných okol-

nostech zprávu dáli mohl. „Nebof," doložil velmi

smutn — „moje ubohá cho Rebeka nesmí se

z cizích list o 'našem neštstí dovdt , a já ji

uspokojím a ubezpeím, že zas brzo na svobodu

pijdeme."

Taktéž byla Tekla velmi odhodlána. Myslilaf,

že nepotebuje na dokázání své nevinnosti nic
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mén a nic více, nežli pouhou, holou pravdu mlu-

viti , a že bude pak hned na míst propuštna.

Staré Kateiny outék bylf jí ovšem nemilou okol-

ností ; doufala ale , že na sta lidí, které Kateina

vyléila, a všickni sousedé svato-Anéžského okolí>

o jejím mravném a nábožném chování dostate-

ných dkaz podají. Když pak s Vokounem a

se stráží odcházeli ,
poal dobrosrdený Peldi-

movský slzeli a zapísahal se, ze všecko vyna-

loží, aby je co nejdíve osvobodil. Helimelech

mu na jeho ubezpeení vele ruku stiskl, a s ne-

dvrným vzdechnutím prohodil , že jsou to zlí

asové , že nikdo jist není nehody , a aby sám

hledl, by v podezení neubhl, jelikož by mu
jeho pátelské ocholenslví k Helimelechovu domu

snadno od zlých lidí na zlé vyloženo býti mohlo,

a chce-li jim pravým nápomocníkem býti, aby jen

o to peoval , by sám všelikého podezení se

zbavil. Peldimovshý provázel zajalé navzdor jich

domlouvání až k staromstské radnici, a tu teprva

s nimi se rozlouiv ubíral se jinou stranou k Jed-

nomu ze svých píznivc a pátel.
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5.

Helimelech a Tekla zaveni byli ve dvou níz-

kých, klenutých, a však velmi vlhkých klenbách

na pízemí staromstské radnice. Malá zídka d-
lila je od sebe

,
jež nedosahovala ani ke stropu,

tak že spolu mluviti mohli, akoliv jeden druhého

nevidl. A to jim bylo ponkud potchou. He-

limelech pirovnával bídný svj stav a neštstí,

jakéž jej potkalo, k zajetí babylonskému, a všecku

svou dvru skládal v milosrdenství jediného Boha,

jenžto mueníku svého vyvoleného národu nedá

mrzce zahynouti. Z jeho pobožných rozprávek a

talmudických povídek erpala též Tekla velké útchy
— a utšenjší nadje peru ochvívala lahodnými

obrazy její spánky v té truchlivé samotnosli, i

doufalaf jako Helimelech, že zkoušení pozemské

toliko tužitelem jest cnostných, bohabojných srdcí.

— Druhého dne navštívil je v žalái pan Peldi-

movský. Byll nad míru smutný, akoliv se vše-

možn petvaoval, a nucené usmíval, aby své

vnitní pohnutí ukryl. Oznámil Helimelechovi, že

jsou na Jeníškovo udání zatknuti, že se také Ka-

teina stíhá, a že je za ti dni ped soud postaví.
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Nade všecko však prosil Helimelocha, aby nižádným

slovem Teklin stav a rod nevyzradil, aby ji podle

úmluvy za onu židovskou dcerku vydával, a aby

co možná o to dbal, u výslechu pi odpovídání

s dkladností a bez podezení se zachovali. „Jestli

se sám liezapletetc ," doložil pan Peldiuiovský

velmi dlklivé ,
„ledy se nikomu ze soudc ne-

podaí, dokázali vám, jakožto židovi, pílišnou hor-

livost v záležitostech odbfijnické strany ; nebo

jest to stará pravda, a naši páni o ní nepochy-

bují, že žid mimo peníze vlasti nezná. — Já vás

ovšem, drahý Helimelechu , lépe znám,'^ hovoil

skleslým iilascm dobrosrdecný konšel dále , velmi

pozorn ke dveím se ohlížeje : „vímf , že naší

eskou vlast tak vele milujete , jakobystc se

v Israelu aneb nad Jordánem procházel, — vímf,

že jste za minulé vlády lehkomyslného volence

Falckého mnohých obtí na oltá vlasti položil :

ale v nynjších okolnostech nesmíte ani mrknutím

oka vyzraditi, co vám vlastn v hlav a na srdci

leží."

Peldimovský také Teklu potšil peradostnou

novinou. Oznámil jí toiiž, že jest bezpeného,

tajného posla do tábora Plzeského vyslal , aby
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mladého pána z Prachová zpravil, že se Tekla

v Praze nachází a v jakých to zlých okolnostech,

S díkupiným úsmvem stiskla mu studem se za-

rdívající dívka pravici, a Peldíimovský nad míru

potšen, že ubohým vzum pec malou krpjí
áky sklíené duše porosil , mnohem pokojnjší

odešel, nežli byl pišel.

tvrtého dne byli vedeni k soudu. Okolo

ern pokrytého stolu do okrouhlosti klenuté sín,

sodli soudcové : Valerianus Mag-nus , František

z Rozdražova, nejkrvavjší to vykladaové mrtvého

slova zákona, pan Jiislus Gebhardus, juris utriusque

doctor, a dva písedící konšelové, pan Bohulib

Stražický a na štstí uvznných nás dobrosrdený

pan Jan Peldíimovský, Stranou sedl jakožto ža-

lobník Pibík Jeníšek se temi svdky, bezpochyby

napomahai jeho hanebného emesla , a na prahu

postranních dveí, do muírny vedoucích, stála

pepodivná , smutná postava v erném plášti. Eyl

to mstský kat Prokop Pata, muž svalité postavy,

bledé tváe a nad míru píjemného, s jeho eme-
slem v odporu jsoucího pohledu. Dva pacholci

natahovali za jeho zády hlavy a s necitelnou lho-

stejností vyvalovali na vzn své opuchlé oi.
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Helimelech a Tekla stáli u prosted siné. Mrtvé

ticho. František z Rozdražov;i jal se po dlouhé

pestávce nejprve mluviti. Byl to as padesátiletý,

vysoký, mnohým postením a bdéním nad míru vy-

záblý muž, pravý to živoucí kostlivec, nebof na

hlav neml takoka ani vlásku, a v jeho zažloutlém,

scvrklém oblieji, jakoby v nm nebylo ani žilky,

panovala pouze kostnatá, necitelná písnost. Toliko

v zapadlých mu oích pronikavý jiskil se ohe
fanatické duše, a na každého, kdo mu na blízku,

sypal hrázy pekelnéiio soudu. Vedle nho v ši-

roké lenošce se provalující Valerianus byl zas

naopak nejživjší obraz bichopasného pohodlí.

Byl nad míra tlustý, veselého, vždy usmívajícího

se pohledu, a masité, ervené tváe s notným la-

lochem. A pec, komuž, vidoucímu jej lak po-

hodln v té jeho usmívavé samolibosti sedti, bylo

by jen ve snách napadlo , že v tomto, Bachusovi

zasvceném tle kalanská vládne surovost a krve-

žíznivý chtí vlka ?

František z Rozdražova nejprve oslovil chrop-

tícím hlasem ílelimelecha : „Žide Hclimelechu

!

doneslo se o vás podezení, a mnohými svdky
se zlvrdilo, že s odbjníky, a zvlášt s pátely
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niemného Bedicha Falckého si dopisujete a

s nimi vyjednáváte, že hubitele naší vlasti penézi

podporujete, a že jste se mnohých neslušných,

našeho nejmilostivjšího pána a krále se týkajících

eí dopustil. — Za druhé: Pechováváte ve svém

dom arodjnici, a jste sám se zlými duchy ve

spolku, nebof se vyzvdlo , že všelijaké nové

fortele a chytrosti toho pekelného umní kujete

a upádáte, že jste kámen mudrc nalezl, jejž

ukrýváte v tajných skladbách svého domu , a že

nesmírné vaše bohatství pochází od toho. — Co

odpovíte?''

-Co se týe první ástky vašeho obvinní,"

pravil pokojn Helimelech, „musím vám podotknouti,

že z mého dopisování odbjníkm a pátelm Be-

dicha Falckého žádná zráda nevysvítá. A to

mohu následovn dokázati. Za asu vlády Be-

dicha Falckého byl jsem totiž mnohým z jeho

pátel a píznivc peníze pjoval, a bohužel inil

jsem to na svou škodu
,
ponvadž jsem mus;;l.

Vždyf víte , fortel a zisk je našeho kmene práce

a emeslo. Kdož mi mže tedy na zlé vykládati,

že si so svými dlužníky dopisuju. a že se o to

starám, abych zas ke svým penzm pišel? A
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mojí dlužníci mají též píinu mn psáti a na moje

otázky odpovídali, nebof valná ást mých klenot

není mou majetností, nýbrž onch pánfi, a u mne

toliko v zástav. — Na druhou otázku neodpoví-

dám, ponvadž co žid jen v jediného Boha vím,
a pekla neznám aniž jeho umní."

„Mluvte vy, Jeníšku Pibíku," pravil na to

František z Rozdražova.

„Velevážený, velemoudrý a velecnostný pane!''

jal se'na to Jeníšek velmi skroušen mluviti, ,,jsemt

vysokým ouíadem k tomu ustanoven, a zvláštním

listem královského tajemníka Radolda na to místo

potvrzen , abych všemožným zpsobem o to se

snažil, po zjevných i lajných nepátelích našeho

nejmilostivjšího pána a krále pátrali, a na soud

je pohánli; taktéž i kacíe. Bohu lající a jinou

nevící spež stíhati a zajímati ; taktéž i kouzly

a jiným pekelným umním se zabývající osoby

špehovati a trestnímu soudu udávati ; a pisahal

jsem za píinou toho svého ouadu, že se podle

svdomí a pravdy v tomto svém konání a zamst-

nání zachovati chci
,

proež mi ped veškerým

soudem víra dána býti musí. — Na dkaz , že

žid Hclimelech nepítelem vlasti a zrádcem jest,
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odevzdal jsem velectnému tajnému soudu psaný

list s podpisem Arnošta Mansfeldského, vdce nepá-

telského vojska u Plzn stojícího, a tento list byl

nalezen v židov domku v mém sousedství u sv,

Anežky, a sice nalezen pi vyšetování píbytku

staré arodjnice Kateiny v den jejího outku —
Co se pak týe jeho spolku s peklem, mohu vás

ubezpeit, že jsem to na vlastní uši slvšel, když,

pítomnou mladou osobu, jménem Teklu, o svátcích

„pod zelenou" vyuoval, kterak má arodjné pruty

zvané „lulaf svíjeli a vázati, že se vážou ze tí

ratolestí, z jedné palmové a dvou olšových, a že

se v každý sedmý den, totiž na den sabatu, do

ruky berou a jich kouzlem na polní ourodu ouin-

kujo. Mimo to vím dozajista, že pítomná mladá

osoba Tekla v ten samý veer, když jsem Helime-

lechv podezelý píbytek ohledával, ve spoleno-

sti staré Kateiny nevidna a neviditelna za mnou
kráela, a veejn se tím chlubila."

František z Rozdražova pošeptal nco svému

písedícímu do ucha, a pan Justus Gebhardus poal

se Tekly následovn dotazovati: „Vaše jméno?''

„Tekla Meroresova," odtušila pro nepravdu

zardívající se dívka. — Peldimovský zmnil ouz-

Praiská arodžjnice. 10
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kostí barvu, a sám Helimelech nepokojn sebou

hnul.

„Vy že jsle židovka?!" zvolal u velkém po-

divení chytrý právník Gebhardus.

„Ano!" doložila s velkou odhodlaností dívka.

^Dcera Meroresova, eské královské komory po-

družného penžníka, a ponvadž se dal na kesan-

ství, nechtla jsem jej následovati, když se za Be-

dichem Falckým do Braniborska odebral, a z-
stala jsem radji v Helimelechov dom na vy-

chování."

„Aj, aj, oj, aj," mlaskal napolo spící Valeria-

nus, „a kde pak jste vzala, sladounká Israelitko.

tu líbeznou eskou výenost? Aj, aj!"

„V dom Helimelechov" — odtušila dívka,

,mluví se istou, jadrnou eí."
„Ba, pi sám Bh !" jal se na to mluviti He-

limelech, „v píbytku mém ozývají se toliko zvuky

eského , jadrného jazyka , a Mojžíšovy knihy a

všecky proroky starého zákona ítáme z Kralicko

biblí."

„Aj, aj, aj, aj!" mlaskal opt s potutelným

úsmvem Valerianus, a mžoural po Tekle oima
s výrazem potají probuzené choutky.
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^Tornu stží uvíme, milá panenko," jal se

na to nosatý Gebliardus mluviti, „a pedvtipný

pan Valerianus Magnus jsou jiného mínní, a do-

staly se jim do rukou všelijaké dkazy, podle kte-

rýchž o vás soudí, že jste dcerou nkterého od-

bjníka. jenžto se ovšem za utíkajícím Bedichem

do Braniborska odebrati musel. Ostatn záleží vše-

cko na dvou zde sedících nejdstojnjších pánech

soudcích."

„Ano, záleží," pravil na to František z Roz-

ražova, a jeho zraky se zatemnily, jakoby se zalily

krví. — ,,Nuže, žide Helimelechu, majetníe kamene

mudrc, dernoknžníku a odbjníku — tob ja-

kožto vvchovateli toho dvete v ernoknžnictwí

bude zajisté povdomé, jakého rodu a jména jest

a tob jest nyní uloženo, vyznali ped soudem krá-

lovským, na se t tázali budem, — Kdo je tato

dívka ?«

„Ona to již ekla,'' odpovdl Helimelech

„To je lež !" chroptal Rozdražov s udušeným

kašlem. „Dej jinou odpovd, žide!"

„Ba pi sám Bh ! na Abrahama, Isáka a Ja-

kuba vám pisahám, že nelhu!" zvolal žid u vel-

10*
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kém rozhorlení, jakoby se v pravdivosti své ura-

ženým cítil.

,Aj, aj, aj, aj," mlaskal na to Valerianus, ..on

nechce s pravdou vylézt."

„Však my mu ji vyšouráme," prohodil Roz-

dražovský, a stiskl jaksi vztekle scvrklé své pysky.

„Nuže, žide Helimelechu, ješt jednou a naposledy

se tebe tážem : vyznej pravdu, kdo je tato dívka

a pro ji za židovku vydáváš ?"

,,Dcera Meroresova!" doložil opt žid s pev-

nou odhodlaností.

^Fiat jusíiíia et pereat mundus!"^ šeptal do

sebe František z Rozdražova. „Sladounký Bohu-

mile Palo, chopte se toho žida a dovete ho do

muírny."

Sotva že Rozdražovský ta slova domluvil,

vrhli se oba pacholci za katem stojící jako rozsá-

pané san 'na Helimelecha, a hodili mu provazy

okolo tla. Staromstský popravní mistr Bohumil

Pata posadil ervenou epiku na hlavu, a dokoán

otevel železn dvée u muírny.

„Položte ho v náru železné nevsty," eh-
tal se u hrozném smíchu Valerianus.



149

-To se nemže, to se nesmí stát!" zvolal

nyní pan Jan Peldrimovský s velkou horlivosti. „Ra-

te mi dovoliti, veledstojný a velemoudrý pane

z Rozdražova, abych vám na pamt uvedl, že ne-

máme právo nikoho muili, pokud se mu nedoká-

zalo, že jeho vyznání sob odporuje, a že si lživ

a podvodn poíná."

„Silentium, pane konšele!" zvolal urputný

František z Rozdražova, a napnul se hrd po celé

své výšce. „Vy zde nesedíte jakožto soudce, ný-

brž jakožto povolný a nemluvný svdek králov-

ského lajného soudu. Na naše bedra toliko je slo-

ženo petžké bedro rozsouzeni a úsudku, naše

neporušené svdomí, naše lidskými vášnmi nezka-

lená duše ruí za spravedlivost veškerého našeho

konání. — Vedle ho do muírny!'*

„Všemohoucí Bože !~ zvolala v pehrozné ouz-

kostí Tekla, a v Iraplivých rozpacích, nevdouc

co inili, upnula zraky své zoufanliv na neša-

stného Heiimelecha, jenžto v skutku u vznešeném

poklidu duše s opovržením na katany pohlížel. Te-

klino vykiknuli svrhlo jej na okamžik z mue-
nického ráje snivé obrazivosti v bídnou mota-

ninu pítomných pomru, a však navzdor mukám,
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ježto se jeho kehkému, stáím a mnohou bole-

stnou zkušeností ochablému \\u strojily, pevné se

v duchu svém odhodlal a ustanovil, že nižádným

zpsobem, ba i nejhoršími hrzami smrti vynutit

si nedá vyznání o pravém stavu a jménu svéené

sob dívky. Ba s usmívavým pohledem obrátil se

kTekle, a poal ji {i;ili a jí domlouvali, aby ja-

kožto pravovérná Israclifka spol. ' ala ve všemo-

houcnost Boha Jehovy, jenžto sedmero makabej-

ských bratr v nejkrutjším plamenu pi zdraví a

dobré mysli zachoval — a pi tom jí potají poše-

ptal, aby se niím nedala pinutiti k vyznání, že

je Mansfeidova dcera; nebo tím vyznáním, tak

doložil dobrý staec, ustrojila by sob smrtelné

lžko.

Mezi tím dal Rozdraž ivský znamení, aby žida

odvedli.

Peldimovský chtl to opt pekazit, odvolá-

vaje se na zákony císae Rudolfa II., jenžto byl

za posledních let svého panování zvláštním milo-

stivým listem ustanovil, že za panování jeho, aniž

za panování jeho nápadník ddic nikdo muením,

tlesním trápením a na hrdle pokutován býti nemá,

komuž by se díve nebylo dokázalo , že se sku-
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ten zemské zrady nebo jiného zlomyslného po-

rušení císaského majestátn aneb kacíských nee-

stí dopustil. Peldimovský tvrdil, že se posud o

Helimelechovi nieho nedokázalo, že toliko na

udání docela nectného a nepoestného lovka
zajat a na soud pohnán, nyní pak peukrutn mu-

en býti má bez všelikých dkaz a na pouhé do-

mnní.

Franlišek z Rozdražova prohodil na veškeré

námitky a dkladné ei konšela Peldimovského

nkolik velmi urputných slov, a s potupným smí-

chem o milostivých a majestátných listech císae

Rudolfa velmi pohoršlivou zmínku uinil. „Odvete

žida do muírny !'^ dokonil Rozdražovský. „A
vy, pane Gebharde, vezmte s sebou psací potebu,

abychom kned piln napsali a zaznamenali, co z

nho železná nevsta vymaká. Dívka musí jeho

muení pítomna býti, aby nabyla malé choutky o

tom, co ji oekává, až na ni dojde."

Pacholci odvádli žida, kat Pata laskav po-

kynul dívce, aby následovala, a za nimi odebrali

se František z Rozdražova, Valerianus Magnus,

Justus Gebhardus a na zvláštní rozkaz Rozdražov-

ského také Pibík Jeníšek do muírny. — Jan Pel-
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dimovský ale poruil v tomto nešfastném oka-

mžení Helimeleclia do rukou božích, a spchal velmi

kvapné, pokud jeho tlusté tlo stailo a jeho síly

dovolovaly, na hrad Pražský, hledati pítele a po-

mocníka v osob námstníka knížete Lichtenštein-

ského , aby aspo nevinnou dívku od bolestného

muení a trápení zachránil.

5.

Ouzké a píkré kamenné schody vedly do mu-

írny. By\ to nízký, klenutý sklípek pod zemí.

Uprosted krovu visela svítilna a pesmutné roz-

lévala svtlo po veškerém náadí toho strašlivého

mísla. Na právo vedle dveí ležela železná ne-

vsta, nesíslnými krvavými skvrnami zazrzavló

oustrojí v podob lidského tla, po dutin, v

kterouž se muení odevzdávaný lovk kladl, mno-

hými bodáky a špiatými hebíky vykládané a

opatené. Podle železné nevsty stál kozlík, jiné

to muidlo v podob zukalaceného verpánku,

a koho do nho uvázali, trápen byl mohutnými

roubíky, ježto masité a mkké díly tla tak pe-
ukrutn makaly a tsnily, že pak na dlouhý as
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nemohla krev , do pirozeného obhu žil poho-

dln se vrátit. Na levo stál o stnu podepen že-

bík, ve svých jednotlivých ástkách tak složený,

že se bu dokonale zkrátit anebo zdloužit mohl.

Na nj pevn býval uvazován muenec, kde se

mu pak pcbolestným zpsobem svaly a žíly roz-

tahovaly a kosti lámaly. Nad žebíkem visely na

stn kladiva, klešt, sekery, drátné a železné

epice na stiskování lebky, všelijaké konviky a

lžíce na nabírání vaícího olova. Stranou v kout

stál vysoký kotel na vaení vody , do nhož se

nešfaslníci házeli a za živa opaovali , a velká

pánev s horoucím uhlím na pálení rozliných

oud tla.

Sotva že Helimelech sTeklou do muírny vstou-

pil, zdsil se nad míru z toho pestrašlivého náadí,

ježto poznenáhlu ze všech síran co bezcitelní

pekelní sužovatelé z pokoutních temností muitel-

ského sklípku vystupovalo a na oi se mu stavlo.

Tekla se postavila vedle železné nevsty, skorém

o ni se podpírajíc, a nevdla, jaké to strašlivé,

krvavé náadí jejího oullého , istého tla se do-

týká. Rozdražovský a Valerianus posadili se na

nízkou laviku u prosted sklípka, Gebhardus co
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krevní písa postavil se podle popravního mistra

Bohumila Paty, kdežto Jeníšek s pekelným úsm-
chem o veeje se opíral, a pronikavým, všeteným

zrakem celou muírnu probíhal, a každý v ní se na-

cházející pedmt zvdavé zpytoval a prohlížel.

Bylt ustanoven podle svého umní za ranhojie

muírny. Jemu nedaleko stáli biicové.

Po nedlouhé pestávce jal se na pokynutí nej-

vyššího sudího Františka z Rozdražova Justus Geb-

hardus, psa krevní, mluviti: ^Efraime Helimele-

chu, klenotníku starého msta Prahy, dokázáno jest

a ztvrzeno mnohými svdky, že jste se hanebných,

zlých vcí dopustil, a za tou píinou byl jste jat,

na soud pohnán a obžalován z trojí vci: za první

zradil jste tajným se spolováním s odbjníky a

nepátely Jeho Císaské Milosti svou vlast a její

zaslavatele, za druhé dokázalo se na vás, že jste

se oddal pekelným arám a ernoknžnictví — za

tetí uinil jste ze svého domu hnízdo a outoišt

Tlasti nebezpených osob a arodjnic. Na vás

nyní jest, odpovídati a ze všeho se vyznali, a je-

nom upímným vyznáním získáte snad milost, že

dstojný trestní soud bez dlouhých prtah a bez vel-

kého muení rozsoudí a vás rychle na upálení vydá."
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„Nelze mi takové vyznání uiniti," odtušil na

to s velkou skormouceností Helimelech, „nebof

jsem se takových vcí, z kterýchž mne viníte, ne-

dopustil ; že s odbjníky si dopisuju a vyjednávám,

dje se, jak jsem, již prvé podotknul, za píinou

penžného s ninai porovnání, že však ernoknžní-

kein jsem a že ve svém dome odbjníky a aro-

djnice pechovávám — to je hanebné oernní a

smšná lež."

„Vy se tedy nechcete vyznati?" tázal se na-

posledy krevní písa,

„Nemám z eho bych vyznával," odpovdl velmi

truchliv Helimelech.

„Nuže, in nomine Domini^.^ zvolal František

z Rozdražova s jiskícími zraky. „Pato, konejte

svou povinnost, a posadtc ho do kozlíka!"

Po tchto slovech pokynul popravní mistr ho-

lomkíim u kotle stojícím, a ti chopili žida, svá-

zali jej v kozla, a než minulo nkolik okamžení,

ostíhal mu popravní mistr hlavu i bradu, rozepel

mu pak ústa roubíkem k tomu pipraveným, uvá-

zav mu jej šrou okolo krku, aby nemohl ki-

eti
,

pak jej holomci napolo svlíkli, a Pata poal

ho trápit a muit. I sevel dubovými roubíky ve-
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škeré tlo jeho, a prsty mu vložil do železného

skipce. Poznenáhlu a vždy více a více svfral mu
skipcem prsty, a Helimelech ani necekal a nevzdy-

chal, le trpliv snášel muky. Hojné, krví zalité

prouhy vystupovaly mu na tle, a z prsl mu za

každým nehtem vyslikovala krev, on pak ješt

bez vzdechnuli snášel a trpl. Konen se mu
zalily oi krví, jeho obUej zaal ernati a temný

chropot ozýval se mu v krku. Na tyto strašlivé

zvuky nesmírných jeho bolestí procitla ubohá Tekla

z truchlivé své zádumivosli. Stojíc díve stranou

a zastírajíc si tvá, aby nebyla ouastna tak hro-

zného divadla, postoupila nyní celá podšená do

pedu. V tom okamžení potkaly se její zraky s

vypouchlýma oima nešastného Helimelecha, a jeho

zoufanlivý stenot zasáhl ouplnji jejího sluchu.

„Všemohoucí Bože! Heliraelechu !" zvolala v

nesmírném pohnutí. „Stjte I Zadržte! Chci se sama

ke všemu piznali, z eho jej viníte!"

„Amen, Pato!" ekl polohlasn Rozdražovský,

Pibík Jeníšek stranou se chechtaje rovnal svou

mastikárskou truhliku. Popravní mistr zastavil

kolo, a holomci odvázali Helimelecha z kozla a po-

ložili jej celého bez sebe na slámu. Na pokynutí
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Rozdražovského pistoupil Jeníšek k Helimelechovi

a poal jej na tle mastí potírati, rozmakané prsty

mu zavazovati a léky obkládati.

„Nuže, krásná panenko!" hovoil velmi la-

skavé pan Valerianus Magnus, „svalte s outlého

srdéka petžké bemeno hích, a položto do našich

rukou veškeré trápení, ježto ve vašich útrobách

lomcuje, a povzte, jak s vámi a se židem sto-

jíme ?"

„Velectný pane!" pravila na to Tekla s

pevnou odhodlaností, „abyste poznali upímnost

mého smýšlení, a že nic tajného déle již skrývati

nechci; abyste se pesvdili, že bez výtok a

pokrytství každé tajemství bych vám vyjevila, kdy-

bych jich více než pouze jediné na duši mla; n

abyste nevinnému nešastníku nevkivdili, jenžto se

ve smrtelných bolestech ped vámi svírá : tedy se

piznávám, a vzte, že jsem— "

,Dcera Meroresova," šeptal mdlým hlasem He-

limelech.

„Nikoli, Helimelechu!" zvolala Tekla v zaní-

cení veškeré své pravdivosti, a hojné proudy slzí

tekly jí po lících. „Nikoli, tomu nedopustím, aby-

ste s nesmírnou šlechetností o to se pokoušel, ži-
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Tobyli i vezdejší spásu svou za mne obtovati; ba

vaše neústupná svéhlavost mmí hrzou dojímá, i

musím se vyznati, že jsem—

"

„Dcera Meroresova !" zvolal žid tesoucím

se hlasem , a zmoené jeho tlo se pozvedlo na

slám.

„Vložte mu jablíko do úst," pravil na to s

usmvavou pívtivostí Valeriauus. „On zpívá bez

pestání stejnou notou, a takové zpívání se mi ne-

líbí. Dejte mu jablíko, Pato, aby se do nho za-

kousal s veškerou svou svéhlavostí, a aby té lí-

bezné panence do ei skákati nemohl. Již mluvte,

zlatoušku, a netajte nieho!"

Mezi tím vložil popravní mistr ubohému židovi

železné jablko do huby, a emínkem mu je upe-

vnil za týlem.

Tekla jala se zase mluviti, a navzdor ouzko-

sllivým zrakm, které nešfastný Helimelech na ni

upíral, navzdor jeho prosebnému kývání a žalo-

stnému chroptní postoupila k sedátku dvou soudc

a s klidným pohledem pravila : „Pánové, nejsem

židovka, nýbrž pravovící kesanka ; nejsomf a-
rodjnice, nýbrž obyejná híšnice, jako každý jiný

lovk, a ped vámi nedopustlia jsem se žádného
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jiného pestupku krom toho, že jsem pravé své

jméno zatajila; a protož se nyní piznávám, jsouc

té nadje, že Helimelecha déle muiti nebudete —
piznávám se, že nejsem dcera Meroreso- a, nýbrž

dcera hrabte Arnošta Mansfeldského."*

„Mansfeldského?' zvolali všickni a velkém

úžasu.

„Mansfeldského?" opakoval po dlouhé pe-

stávce František z Rozdražova. „Mansfeldského,

nepátelského vdce u Plzn ?"

„Ano, Tekla Mansfeldova, dcera polního vdce
u Plzn —" dotvrdila dívka s výrazem odhodlané

pravdivosti. A na to uinila vyznání, za jakou

piinou do Prahy pišla, a že byla takoka židovi

do zástavy dána, pokud její otec dluhy nezaplatí,

kterýchž byl za panování zimního krále u nho
nadlal 5 že bydlela v židov domku u sv. Anežky

se starou Kateinou u velké skromnosti a zvlášt

tením svatého písma se zabývajíc ; že stará Ka-

teina je hodná, pracovitá, nábožná žena, kterážto

se nejvíce vaením léivých koínk a mastí za-

nášela, tím výživu svou vyhledávajíc; že Pibík Je-

níšek, v sousedstvu jejím bydlící ranhoji, ji ne-

návidl
, ponvadž mnoho lidí v neduhách posta-
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vených k ni útoišt bralo a liky a vaiva její ku-

povalo, a že fýž ranhoji jí pomstou vyhrožoval.

Na to vyjevila Tekla, že Jcníšck na den židov-

ského svátku, kislev nazvaného, potají do Helime-

lechova píbytku pišel a klenotníkovi u okna sto-

jící koflíky ukrásti chtl, a že pan konšel Peldi-

movský, jenžto se práv v obchodnických záleži-

tostech u Helirnelecha nacházel, jej zrovna v tom

okamžení spatil, když se chtl krádeže dopustit.

Jeníšek ji v tom skoil do ei a dokazoval

že vícekráte potají pišel do Helimelechova pí-

bytku, ponvadž prý se s jistotou domýšlel, že to

musí býi pelech arodjnických pletich, a že upr-

chlá stará Kateina hlavní jest arodjnice, pon-
vadž se pesvdil, že o letnicích nižádné noci ne-

byla doma, a že astokráte skulinami jejího okna

na ni se díval, kterak o pl noci u kotle sedla a

všelijaké nesrozumitedlné písniky zpívala; Teklu

prý také mnohdykráte u ní sedávati vidl. Mimo

to prý chodívaly k starému Helimelecbovi peasto

na uení, a ten že musí býti arciornoknižníkem,

ponvadž prý v dom svém nesmírné poklady

skrývá , aniž se kdo domakali mže , odkud jich

nabral. „Mimo to," doložil Jeníšek, „uvedl jsem
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v písemní žalob velmi dležité okolnosti, podle

kterých snadno se posoudit mže, že se o jich

koiizelnickém spolku pochybovati nedá. — Za

prvé vyuoval Helimelech na den židovského

svátku kislevu mladou ženštinu Teklu, kterak se

kouzelný proutek „lulaf" vázati má, kterýmžto se

zimní vláha do polních zárodk vluzuje a zas na-

opak odjímá ; za druhé vyuoval Helimelech, jiného

zas dne, mladou ženštinu Teklu, kterak o svátcích

„pod zelenou" pán — jaký to pán, o tom se

ovšem žid nezmínil, ale každý spravedlivý kesan
snadn se toho s hrzou domysliti mže , že to

jen sám dábel býti musí — že tedy o tch svát-

cích sám pán soud nad vodami 'držívá, a že v ten

den knždý zasvcenec podle lidského stínu po-

znává, kdo v tomlo roce náhlou smrti se svta

sejde, A za tetí uinila mladá ženšlina Tekla

na den svátku kislevu v obydlí Helímelechovu

vyznání od sebe, že se starou Kateinou z domova

u sv. Anežky nepozorována a neviditelna za ranou

kráela, když jsem se k židovu píbytku na zvdy
ubíral. Pan konšel Peldimovský jest ioho svdkem,

a vzal jsem ho za slovo , když panenka to vy-

znání uinila."

Pražská arodjnice. 11
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„Jakou máte odpovéd na tu pedležitou a

mnohými dvody ztvrzenou žalobu?" tázal se

s pohledem zasmušilým písný Rozdražovský.

„Na to tak bezdvodné a lživé obžalování

nedá se nic jiného odpovdít nežli:

Když za stl sedá ohavnost,

Pozbývá barvy nevinnost,"

odtušila Tekla. „Ostatn musím vám íci, že He-

limelechovo tak nazvané vyuování v arodjnictví

nic jiného nebylo nežli pouování — a to na mou

žádost — o významu slavnosti „pod zelenou" a

o rozliných obadech
,

ježto se na den svátku

kislev vykonávají. Co se však týká mojí nevi-

ditelnosti, pála bych si velice, abych tuto mocnost

aspo v nynjším okamžení do sebe mla — pak

bych, na mou víru! ped vámi v tak bílném stavu

nestála."

„Aj, aj, aj ," zvolal Valerianus, „že byste

zde nestála? Ulítla byste do ar, není-li pravda?

Nezapírejte, slaounká sleno Mansfeldská!"

Rozdražovský zpytoval její slinou postavu

divoce jiskícíma se zrakoma, a v tom okamžení

rplanula v jeho krvežíznivé duši oplzlá, chlipná

<;houtka , to její zpanilé , outlé tílko do kozlíku
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vsaditi a z bolesti jeho obnažených forem erpali

nasycení a rozkoše, jakých mu v náruí takových

vdk nebylo souzeno vyhledávati. Ta myšlénka

stala se také hned skutkem. Na jeho pokynutí

chopili pacholci dívku.

„Všemohoucí Bože!" vykikla v nesmírném

podšení Tekla.

Helimelech na slám omdlel.

„Konejte svou povinnost, Palo! do kozlíku

s ní!* velel chroptivým hlasem Rozdražovský.

„Piznej se, holoubku, piznej!" šlehotal lí-

bezn Valerianus.

„Z eho se mám vyznati ?* naíkala Tekla.

„Jsemf istá, nevinná, a o všem tom, z eho mne
viníte, nemám toho nejmenšího zdání."

V tom však jí vložil mistr popravní roubík

do úst, aby nemohla kieti, pacholci ji svázali, a

hoejším tlem obnaženou vsadili ji do muícího

nástroje. Kolo se poalo toili, roubíky vstupovaly,

do tla, v tom — vrazil Peldimovský do muírny

celý udýchaný a zapeený, a pánovitým hlasem

zvolal: „Zadržte!" Kolo se zastavilo, a Peldi-

movský podal Rozdražovskému list s podpisem

nejvyššího nárastníka knížete Lichtenšteinského.

11*
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7.

Na staromstských hodinách odbila plnoc.

Po celém mst leže! hust napadlý sníh a roz-

prostíral se v odblesku bledého niésice jako bílé

pohební roucho na kamennéin pomníku ubitého

velikána. Mrtvé ticho panovalo ve všech ulicích,

a toliko mrazivý od severu vichr lítal na ledových

kídlech a pežalostn hviždl a kuel skulinami

starobylých bání a komín. — Na dvou však mí-

stech rozsáhlého , v hrobovém tichu pohíženého

msta hluné panovalo veselí : v síních a klenbách

slavn osvíceného hradu Pražského a v nizounké

klenuté krm na Šmerhov. Na hrad dával cí-

saský námstnik eským stavm , kteí se za

as domácích rozbroj strany císaovy byli pi-

drželi, skvostnou hostinu, a mnoho se pipíjelo za

zdraví pravé víry, krále a všech vrn smýšle-

jících pán.

V hospod na Šmerhov naopak slavilo se

louení Švehlových bratr, neústupných svéhlavých

to beran, kleížto se mravm, obvyklostem a roz-

umu tehdejšího vku všemožn opírali a rohy

své do všeho, co jim odporného, strkali a v tom
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se rejpali , zvlášt pak s veselými hostrni hradu

na Vítkov nehrub se srovnávali. V jich ele

sedl a notné si popíjel Jan Švehla, Bylt to

mladý muž, skutený lo velikán, as sedm stevíc

vysoký — s dlouhými, ernými vousy, mohutných

plecí a hímajícího hlasu. Jemu po boku sedl

Šimon Lomnický
,

jenž byl ustanoven tlampaem

celé spolenosti. Podle nho sedl modrooký,

líbezný, blovlasý Božický. pak dále outlý Kubín,

hrbatý Boita z Kamejka s bratrem Jaroslavem,

Martin Fruevein z Podolí , syn výteného Praž-

ského právníka téhož jména. Mikuláš Zub, šedivý

to bakalá na vysokých školách Pražských, jenžto

celou Homerovu Iliadu nazpam uml, a konen
Melichar Teiprecht, nad míru divoký to mladík,

jenž na peruti fantastické obraznosti vždy v ne-

doslíhlé íši nejpodivnjších smyšlenek lítal a se

prohánl. — Mohlo se o spolenosti na Šmerhov
íci, že je to do života uvedený tuk národního

smejšlení , životní to žíla celého národu, pravý

leviatan, jenžto v obrovské pravici konvici drží

a jemínkovým nápojem, v útrobách, zlým osudem

rozpálenou zoufalost zatápí a hasí. Sám Kilián

Jitrnika, toho domu pán a hospodský, s tyranskou
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svou dcerou Majolenou Jilrnikovou hojné pro-

iéral slzy , že se piblížila poslední hodina pá-
telského dobrodružství, že tito preveselí musikanti

a pijáci jeho Musám zasvcená sídla na vždy opustí

a do všech úhl svta se rozpráší. Zvlášt Ma-

jolena . valným tlem obdaená dva, a Svehlova

milenka, velké prolévala slzy a rozmackávala jedno

po druhé na masitých tváích. — Brati zpívali

Lpranického poslední labutí, a však pesmutnou píse"

Amen, brati Švehly Jana,

Komedie již dohrána,

V našich zemích o ty doby

Chystají se jenom hroby.

Napíme se naposled,

Píme, brati, píme jed!

Všichni. Napíme se naposled,

Píme, brati, píme jed !

Nám zde nepokvetou rže,

Zde nám nic už nepomže,

Slunce nás zde nepoheje,

Voda nás zde nezaleje.

Napíme se naposled,

Píme, brati, píme jed!
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Všichni. Napíme se naprsled,

Pírae, brati, píme jed!

Kdo má otce, nech ho spáti,

Kdo má dílky, nech je hráti,

Kdo má bratra, nech ho ležet.

Kdo má ženu, nech ji bžet.

Napíme se naposled,

Píme, brati, píme jed

!

Yšichni. Napíme se naposled,

Píme, brati, píme jed !

Již se, bratí, rozžehnejme,

Do ciziny utíkejme.

Tam si vykopáme hroby

Vlastní rukou beze zloby.

Napíme se naposled,

Píme, brati, píme jed

!

Všichni. Napíme se naposled,

Píme, brati, píme jed !

Po této písni dali se všichni do hrozného

pláe. Srdce i ústa petékaly usedavou žalostí,

a se všech prst a šos kapalo jim pivo, až

bylo na to pesmutné podívání. Švehla tiskl s pe-
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ukrutným vzb káním tlustou Majolcnu na prsa, a

val pi tom neustále

:

,,Kdo má otce, nech ho spáti,

Kdo má dílky, nech je hráti,

Kdo íná bratra, nech ho ležet,

Kdo má ženu, nech ji bžet."

Jitrnicka zas kiel: „To nevydržím! Utopím

se radji v ležáku, nežli bych zde bez vás zahálel!"

Kubín a Božický pisáíiali si jako Kastor a

Pollux vné pátelství, že nepjdou z vlasti, a že

radji jako nevinná jehátka, na oltái jejím zahynou.

Ta slova padla jak nebezpená jiskra do suché

slámy. V tom okamžení skoil hrbatý Boita z Ka-

mejka na síl, a jako rozsápaný lev zaal rukama

a nohama házet, a pronikovým hlasem kiel ne-

ustále : „My zde zstancm, uiy zde zslanem, my

zde zstanem!^

Martin Fruevein a Mikuláš Zub leželi v ná-

ruí Šimona Lomnického, a líbali jej s upímnou

velostí roztouženého srdce.

„My zde zstanem!-' valo jednohlasn celé

shromáždní. Dlouhá, tichá pestávka následovala

na tento hluk. V tom se ozvalo tiché klepání

na dm.
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„Klap, klap, klap!" šeptal Lomnický, a nriiivé

ticho rozhostilo se po celé sednici.

„Klap, klap, klap! Již zas!" šeptala Majolena

v náruí Švehlov a objala jej ouzkostliv.

„Nelekejte sel" zvolal Svehla odhodlaným

hlasem. „Poslové trestního soudu nellukou tak

polohlasn a jemné. To bude njaký pítel. Otevte,

Jilrniko!"

Jitrnika, v opitrnosti a prozetelnosti ztloustlý

hospodský, nebyl hned s klíem pi ruce, nýbrž

pistoupiv k oknu a rtevev jeho okenici, jal se

tázati, kdo ješt v tak pozdní as do domu se

dobývá.

„Otevte, otevte l^ ozval se ouzkostnýin de-

chem udušený hlas. „Jsein pítel Lomnického

z Budce. Otevte ! otevte !"

„Pusfte ho!" zvolalo nkolik bratr, a jiir-

nika šel bez prtahu otevít. Všickni hledli s na-

pnutou zvdavostí ke dveím. Než minulo oka-

mžení , vstoupil kvapným krokem v plášf zaoba-

lený a hojným snhem pokrytý cizinec do sednice,

zstal u dveí státi, a zemdleným okem probíhal

celou spolenost. Obliej ml silnými ernými
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veusy zarostlý a selský široký klobouk sedl mu
hluboko v ele.

„Kdo jste ?" volali brati.

„Pítel vlasti I** odtušil pevným hlasem cizinec.

„Hledám Šimona z Budce
,
jehožto jsem v jeho

obydlí nenalezl , a tedy jsem myslil, že jej zde

najdu, nebo dojista vím, že zde obyejn Musu

svou pivem napájí."

„Ten hlas je mi povdomý," ekl na to Lom-
nický postoupiv ku pedu.

„Šimone!" zvolal cizinec se vší velostí pro-

buzeného pátelství, odhodil plášf a klobouk a

strhal si široké vousy s oblieje.

Byl to as ticetiletý muž , štíhlorostlé postavy

a nad míru šlechetné tváe , v jejížto rysech sta-

tená, odhodlaná mysl s mkkostí srdce pelahodn

souhlasila.

„Pro Bh! Kochane z Prachová!" zvolal

Lomnický.

„Kochan z Prachová!" kieli ostatní s vel-

kým podivením, a v tom okamžení vrhnul se Ko-

chan v náru svého pítele Lomnického.
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S.

Peldimovský v šfaslnou dobu do miiírny

pikvapil. — Poflarilof se mu u nejvyššíko ná-

mstníka tolik milosti nalézti, že tento bez prtahu

vyhotovil list toho rozkazu, aby se s veznmi v trá-

pení dále nepokraovalo, pokud se jim dokonalým

svdomím jejich provinní nedokáže. „A ponvadž,"

pravil námslník k závrce toho listu, „na obža-

lované dkladné vloženo jest obvinní, že se a-
rami a arodjstvím zanášeli a všeliké pletichy

téhož umní vykonávali, — a to že jim nejtžší

vinou souzeno jest, — tedy naizujeme a ukládáme

menšímu trestnímu soudu, aby se v té vci docela

podle majestátního listu slavné pamti císae Ru-

dolfa II. zachoval
,

jakýžto list vrnému svému

mstu a residencí Praze onen velemoudrý císa

Ba souzení arodjník a rodjnic vydal a v li-

stovn radnice staromstské na vnou památku

uložiti kázal."

František z Rozdražova zašklebil se po pe-
tení tchto ádek velmi mrzut. Na rozkaz soudc
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pinesl krevní písa Gebliardus z listovny nade-

ený majestátní list, jenž choval se v podlouhlé

erné skíni z ebenového díví. Pan Poldimovský

otevel s velkou ochotností skínku, a podal per-

gamenový list ke tení panu Gebhardovi. Tento

pak etl : „My Rudolfus druhý, z milosti boží císa

ímský, král eský etc. etc, stanovíme podle do-

brého úsuilúu a dobrého rozvážení, následující

Naše mínní a vli , aby se dle obsahu toho Na-

šeho listu zachovali Naši potomci a ddicové, a

zvlášt nástupcové v tomto Nám tak pemilém krá-

lovství. Jelikož za Našeho pebývání a residování

ve mstech Pražských došlo k Naší vdomosti, že

po njaký pedlouhý as, velký poet poddaného

Nám lidu, pro kouzla, arodjství a jiná umní
pekelná se zatýká a do vazby pichází, a jelikož

se také vyšetilo , že z vtšího dílu takoví zajatí

svévoln, a za píinou všelijakých osobních praktik

a fortel, bez viny a hodné píiny, do žalá na

muení a trápení se odevzdávají, že tedy tako\ f

nevinný lid z pouhé nenávisti a chtivosti penz
všeliké protivenství, tejrání v muírnách , ba i

ohavnou smrt snášeli musí — za tak pedležitou

píinou tchto neestí a nespravedlivého konání.
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usnesli jsme se po valném té vci pemítání na

tom , za povinnost kladouce všem purkmistrm,

kon5elm a hejtmanm, aby se podle Našeho na-

ízení a ustanovení zachovali, I udlujeme tedy

z moci a milosti Naší císaské, zvláštní priviligium

a právo arodjnické váhy , mstm Pražským, a

týchž celému okolí, a sice s tím užitkem a vý-

hodou, aby každá pro kouzly a arodjství uvz-
nná osoba, bud mužskéko neb ženského pohlaví,

pakli na se vložené obvinní zapírá, na radnici

Starého msta vedena , tam na váhy vložena a

Tažena byla. A ponvadž bádáním cnostných,

moudrých a pobožných muž tolik se vyšetilo,

že zlý duch takovým osobám, jenžto se v jeho

podružství a sloužení poddaly, všelijaké pepodivné

vlastnosti udluje
,
jenžto se od vlastností jiných

nábožných lidí liší, a zvlášt pevelká lehkost tla

na nich se znaí a je zrazuje, a ponvadž se na

soudech tolik usoudilo, že jmenovit pravá aro-
djnice nikdy pes ticet Uher

,
pravý, dokonalý

arodjník nikdy pes padesát liber neváží —
ledy naizujeme a porouíme, aby každá z kouzlu

a arodjství obvinná osoba na arodjnické

váhy vložena a vážena byla. — Jestli by pak tak
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naknutá arodjnice pes ticet liber vážila, a tak

naknutý arodjník pes padesát liber : mají se

jeden jak druhý z vazby propustit a bez prtahu

na svobodu dát. Taková jest Naše císaská a krá-

lovská vle,

Dáno na hrad Pražském léta Pán 1581.

tináctého dne msíce Dubna v outerý velikononí.

Rudolfus m. p.**

Oblieje krvežíznivých pán soudc roztáhly

se po petení toho listu na dlouhé lokte, a zvlášt

Rozdražovský pebíhal poznovu s velkou, nemluv-

nou ochotností jeho obsah. Nedalo se proti tomu

nic namítati. Za onch as Rudolfových nachá-

zely se soudy na arodjnice a arodjníky u

velké hojnosti a dležitosti a každá i nejhloupjší

žaloba dostaovala , nejrozšafnjšího a nejcnost-

njšího lovka jakožto arodje do žaláe a na

hranici uvésti , a zvlášt v okolí Pražském plýt-

valo se takoka s takovými nesmyslnými žalobami

a právními neestmi. Císa Rudolf, nad míru

vlídný a svýeh poddaných milovaný pán, umínil

sob , zvlášt nabádáním moudrého pana Viléma

z Rožmberka, takovému pevrácenému konání konec

uiniti, a vydal za tou píinou onen nadeený
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majestátní list, použív tím zpsobem pedsudku

samého lidu, aby se moení a pálení z ar obža-

lovaných lidí pítrž uinila, ponvadž sotva lo-

vka býti mohlo, jenžto by mén nežli ticet aneb

padesáte liber vážil.

„A stalo se již asto," jal se Rozdražovský

mluviti
,

,.že se dle toho císaského ustanovení

s obžalovanými zacházelo ?'*

„S dovolením , milostpane !" odtušil na to

klíník staromstských žalá, Barnabáš Zvonek,

scvrklý to mužíek s trudovitým oblie,em, kterýžto

velmi ponížen u kamen stál a se ohíval, „Po

celý ten as mého ouednictví nevážila se ani

jediná arodjnice, a byl bych si to také za velké

neštstí pokládal, ponvadž moje babika vždycky

íkávala, že v Pražském okolí více arodjnic se

hnízdí nežli netopýr. Za as však mého ped-
cTidce musila se mnohá fiílena na váhu posadit,

a ono mu to také pinášelo pkný užitek, pon-
vadž z každého kousku takové pekelné, zve
z mstských dchod patnáct groš a sedm halí
dostával, a mimo to vdro piva aneb tyrmecítma

pinet, a konen i deset liber másla na mazání

váhy, aby nezrezavla do píštího vážení,"
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„Á je váha zde?'' túzal se s mrzutým po-

hledem Rozdražovský.

„Je," odtušil Zvonek, „ale docela zreza-

vlá a dávno již nenamazaná Bude-li se ta pa-

nenka snad vážit, tedy bych prosil, kdyby se mi

tch deset liber másla snad naped —

"

„arodjnic," jal se Valerianus zívaje mlu-

viti — „arodjnic jsem vidl již nákopy, a pknou

hrslku jsem jich k upálení odsoudil ; ale arodj-

nickó váhy — na mou víru! takového nco mi

ješt nepišlo pod nos. — Aj, aj, aj 1 jsem žá-

dostiv , kterak len instrument vyhlíží. Pineste

váhy, žaláníku, a uhlídáme."

Minulo nkolik okamžení nežli se Zvonek zas

vrátil. Nkolik biic pinášelo váhy. Bylf to

dosti podivn sestavený nástroj. Na dubovém,

mnohými etzy a koleky opateném sloupci

nacházelo se v rovnováze železné rameno , na

nmžto o tyech etzích dubová tyrhraná

plocha visela, pro sezení vážící se osoby, s druhé

strany toho ramena upevnny byly v rohu silné

háky k zavšení lol, liber a kamen. Na pro-

stedním koleku poítala se váha až do nejmenší

tvrtce , a zas do centnýe, jak a mnoho-li se
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vážilo. — Všichni se iia válm velmi žádostiv dí-

vali, a zvlášt pan František z Rozdražova s ja-

kousi nedvrou a podezivostí podivný ten nástroj

prohlížel. Pan Peldimovský
,

jenžto každé jeho

pohnutí, každý zádumivého jeho oka hled, s pa-

trnou ouzkostlivostí provázel, ukázal mu na pod-

stavku vyrytá slova : „Totof jsou iirodjnické váhy,

na rozkaz nejjasnjšího a nejmilostivjšího císae

a pána Rudolfa druhého zhotovené od Víta Dla-

bace v Praze r. 1582."

Podle nápisu a svdectví klíníka Barnabáše

Zvonka, že se váhy v opatrování a slráži jeho vždy

nacházely, nedalo se pochybovati o pravdivosti

toho, pro vzn veledležitého nástroje, a když ko-

neón pan Peldimovský výborm trestního soudu

dokázal, že nadreený majestátný list císae Ru-

dolfa i v nynjším okamžení v úplné platnosti se

nachází, ponvadž byl hned po smrti císae Matyáše,

taktéž i ve zvláštním dopisu k mšfanstvu Starého

msta Prahy s celým svým obsahem od Ferdinanda

druhého uznán a potvrzen: z tchto dvod 'a pí-

in nemohli soudcové proti lomu se opírat, aby se

podle znní a platnosti onoho majestátního listu s

Helimelechem a Teklou pokraovalo. Peldimovský

Pražsliá arodjnice. 42
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doléhal na to, aby se dle iiadeeného rozkazu

vzntn zadost uinilo, aby hned na miste byli

váženi. Rozdražovský mu ale skoil do ei, a s

velkou písností doložil, že nikdo mimo soudce, od

císae ustanovené, práva si osobití nemže, hovo-

iti v záležitostech vz, o ase a vcech, roz-

souzení se týkajících, a že se podle svdomí a^

práva, ne však podle pátelských náchylností

píin na soudu zachovati umínil. Na jeho poky-

nutí obnovila se písaha svdk, pítomného zde

Jeníška a jeho soudruh, a s hrozivým hlasem,

s plamennou tváí a velepísným pohledem vstoupil

Peldimovský jakožto starší konšel, v pravici nesa

obraz ukižovaného Vykupitele, zrovna k Jeníškovi,

a pevn mu v oi hled jal se takto mluvili: „Je-

denkaždý svdek má dobi-e vyrozumti, jaké se

od nho svdomí žádá, bedliv to, co se jemu od

úadu pedkládá, k srdci svému pipustiti, aby duši

své ani také stran žádné neublížil, ale vykonaje

s istou, dobrou a veselou myslí písahu potom

pravdu vrnou aby povdl a zapsati dal. Nebo

jako hích jest klamati, lak hích jest pravdu za-

tajiti. A má na to svdek pamatovati, že netoliko

v onom svtvn Pánbh falešného svdka tresce,
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ale i zde asn. Protož jest vám uloženo, na mysli

dobe rozvážiti
,

jakých vcí svým svdomím
ztvrditi máte. a dobe jeden každý na srdce si

sáhni a zpytuj , zdali v nm se nehýbe ješlér

'zášti, nenávisti, mstivé prchlivosti aneb docela

není-li zakrsalé bludným, pevráceným smýšlením.

Bh hledí do vašich srdcí a bude vaším soudcem,

a shledá-li, že jste falešné vydali svdectví, zabije

vaší duši, a uvede ji v pokutu , muky a trápení,

zde asn a v pekle na vky se všemi zalracenci.

A nyní pisahej !"

Jeníšek, jenžto byl piln svým levým jediným

uchem naslouchal, vyplazil po skonené ei pana

Peldimovského napolo jazyk , a oblízl si jím

vyduté pysky, jakoby byl spolkl nco chut-

ného — as usmívavou nestydatostí vložil pravici

na boní ránu vyobrazeného •• Vykupitele , a

pisahal — na zkázu Helimelechovu , na zkázu

docela mu neznámé a nevinné Tekly, a to z pomsty

ku Katein, aby jí zpsobil žalost, ponvadž se

domníval, že ubohou dívku vroucn a materský

miluje. Ostatní dva svdkové pisvdili mu, že

stará Kateina zázraky konala na neduživých lidech,

a že souseda Pélinožku, jenž byl do studn spadl

12*
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a ob nohy doista zlomil, tak dokonale vyho-

jila, že o Martinském posvícení na štvanici o zá-

vod bžel a všecka telata vyhrál. Mimo to do-

svdovali, že starou Kateinu ábel navštvoval

v podob velikého kocoura, že ho vidli asto na

komín sedt s jiskícíma oima, a že pak ulítnul,

jak by byl do nho z runice stelil, když mimo-

jdoucí kíž udlali. — A ješt o jiných vcech

li troupové dosti nesmysln mluvili a dosvdovali,

že peasto mladou ženštinu Teklu se starou Ka-

teinou u kotle sedti vídali, kterak se uila vaiti

kouzelné nápoje a líky. — Po skonené písaze

a podaném svdectví byly propuštni a soudcové

se rozešli.

tvrtého dne po tchto událostech pišel He-

limelech a po nm Tekla na váhu, a byli váženi

podle výroku majestátního listu — ale, pohíchu!

na jich zkázu ; nebot Helimelech vážil 29 a Tekla

28 liber.

O.

Nedaleko kostela sv. Mariina stál za onoho

asu pošmourný dm, s deveným výklenkem do
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ulice a lyrhranou vížkou. Železnými dvemi

pišlo se na šnelwové schdky a po tcli se do-

stoupilo do zakulaceného pokojíka ; v tom pak

pokojíku, vykládaném dle tehdejšího zpsobu du-

bovými , velmi ouhledn vyezanými tabulemi,

vyhlíželo to podivn, ba skoro ponkud krozn.

Uprosted zadní stny zrovna pod komínem stál

vysoký kostlivec , vedle nho na dlouhé skíni

všelijaké sklenné veliké lahvice a bichaté pr-
hledné konviky ze skla kišálového, a v tchto

láhvích a konvích hemžilo se u valné smsici

ninoho žabek, háat, ještér a všelijakých hle-

mejž ; ve výklenku stála železná klec a v té

kleci šoupalo se po koutech sedm netopýr, a

na bambulce té klece sedla bachranatá sova

s velikýma, svítícíma oima. Po zemi leželo u

velkém nepoádku velmi mnoho knh v kožené

vazb, rozliné velikosti, roztroušené papíry, nebesní

a zemní koule, zempisní mapy a tabulky, poho-

zené kostky a koflíky, pekácená stolice — a

uprosted toho zmatku a nepoádku sedl velký

erný kocour, a temn planoucíma zrakoma stílel

po sov. Majelnik toho všeho simIíI ve vedlejší

komnat. Byl to pan Simon Lomnický z Budce,
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za panování Rudolfa II. korunovaný a ušlechtený

básní, a proti nmu sedl v rolnickém odvu
mladý Kochan z Prachová, setník ve vojšl Arnošta

Mansfeldského, a nyní v ouzkostech a nesnázech

postavený milan spanilé a za arodjnici uznané

Tekly. Jedva byl bezpeným poslem pana Pel-

dimovskéko zprávu obdržel, že se Tekla v Praze

nachází, že je zatknuta a z arodjství obžalována,

odhodlal se na rychlý skutek, a bez dovolení svého

vdce opustil potají Plzeský tábor, a kvapil ku

Praze. Nejprvnójší jeho práce, jak mile do msta

pišel, byla, hledati pítele Lomnického, i našel ho,

jak díve povdíno, v hospod student na Šmerhov.

V nynjším okamžení byl nad míru smutný,

nevda si rady, jakým zpsobem nešastné milence

pomoci poskytnouti a z rukou krvežíznivých ka-

tan ji vyvésti. Sám Lomnický, jindy tak neuna-

vený u vynalézání chytrých a rozumných obmysl,

nadarmo pemítal a hlavu si lámal, kterak by se

nejlépe petnouti dal tento petruchlivý Gordiášv

uzel. V tom zaklepal nkdo na dvc(\ a než mi-

nulo nkolik okamžení, vstoupil Feldimovský do

pokojíka.

„Myslil jsem si to, pane z Prachová !" pravil
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konšel hned pi vcházení vehni truchliv, „že vás

zde naleznu.**

Kochan, jedva že Peldrimovského spatil, sko-

il všecek podšený se stolice, a upnutým zrakem

ouzkostlivého oekávání na se díval.

„Zlé noviny, zle noviny," pokraoval Peldi-

movský; „Helimelech a Tekla byli dnes o šest-

nácté hodin váženi — a" — e mu vázla a slze

mu vystoupily do oí.

„Všemohoucí Bože I" zvolal v zoufalství Ko-

chan.

„Nuže, pane konšele!'* jal se na to Lomnický

mluviti, „což vám diblík mate koncept — snad pece,

ponvadž nejsou z kvasnice aneb z pavuin utkané

osoby, vážily nejmén 31 liber?**

„Ba bohužel nevážily!" odtušil na to Peldn-

movský s udušeným pláem; „Helimelech vážil 29,

Tekla 28 liber, aneb jak to krevní písa poítal,

Helimelech vážil jeden kamen a devt váh. Tekla

však jeden kámen a osm váh; a za tou píinou
uznali soudcové menšího trestního soudu, že žid

Abraham Helimelech, a mladá ženština, zovoucí se

Tekla, dcera Arnošta Mansfeldského — oba vskutku

dablu a pekelným mocnostem oddané osoby jsou.
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že propadly hrdlem mistru popravnímu, a že mají

upáleni býti podle obsahu a práva krevního listu,

na arodjníky a arodjnice vydaného."

„Upáleni!''' vykiknul pronikavým hlasem Ko- /

chán a sklesl polomrtvý na stolici.

„Upáleni!" zvolal lidumilovný Lomnický, v

pomateném úžasu zraky své na Peldimovského

upíraje. „A kterak je možno, že nevážil z nich

nikdo ticet liber?"

„Hanebné šejdy ! lotrovství v tom vzí!*

2volal opt horliv Peldimovský. „Jsem té vci

na stop, a dovdl jsem se od samého klínika

Zvonka, že váhy na rozkaz Rozdražovského z jeho

píbytku a slrážnosti do jiné sín peneseny byly,

a sice za tou záminkou, ponvadž prý koleka

nástroje jsou zezrzavlé, a celé váhy v bídném,

nepotebném stavu, a že musí býti o to postaráno,

aby se napravily a hojn olejem namazaly. A po-

myslete jen, komu se váhy do rukou dostaly? Ni-

komu jinému než Pibíkovi Jeníškovi."

„Pihíkovi Jeníškovi?" zvolal u stálém podi-

vení Lomnický. „Pak není pochybnosti, že jedno-

uchý lazebník váhy pokazil a tak nastrojil, žehy

«au bylo možné hrstku pepe na centný, a uher-

i
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ského vola na loty vážit. Te ovšem nic nezbývá,

nežli nasadit klam proti klamu. — Dovolte, pá-
telé! podívám se k netopýrm a své sov, zdali

bych v jich spolenosti na njakou chytrou my-

šlénku nepišel, a vaše umoené srdíka pak ne-

potšil." S tmito slovy odešel z komnaty.

Peldimovský snažil se nyní všemožn na my-

sli poraženého Kochana z Prachová opt pozdvi-

hnouti, a dtkliv mu domlouvati, aby se ped a-
sem zoufalství nepoddával, jelikož pítel Simon

všechen svj vtip na to vynaloží, aby ho opt na

výsluní blahodadoucího míru vyvedl. Kochan však

si neustále poínal jak dcko; plakal a skytal nad

starou babiku , a jakkolivk v okolnostech vále-

ných neústupnou vždy se honosil odvahou, v ny-

njším okamžení podobal se v nivec poražené a

kvílící bab. Peldimovského dojímalo jeho zou-

falství již skoro nemile.

Lomnický se vrátil a vesele zvolal: „Pátelé!

neplate, nenaíkejte, nedlejte dlouhé lamenlace;

pináším spásu! A Bh-li podniknutí naše pože-

hná, vysmjem se celému menšímu trestnímu soudu,

a zpanilá Tekla octne se, milý Kochane, ve vašem

náruí jen to fikne. Slyšte nyní, co jsem si vy-
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myslil, a na vás, pane konšele Peldimovský, bude

ovšem nejvíce záležel , aby se všecko tak poda-

ilo, jak si to pejeme. Vy máte jakožto ouední

pán volného pístupu do radnice, do muírny, do

vzení zajatých, a mimo to máte doma nkolik

mic tolar, kterýmiž se klíe ke všem lidským

srdcím nalézají, a tak doufám, že vaší pomocí a

pomocí (Fabla a mých netopýr žádaného cíle do-

sáhnem, a že se budeme z toho velice tšiti a ve-

lice milovati." Když pak Lomnický svou e do-

konil a svj plán jim zdlil, jaký jeho šedivá ale

chytrá moudrá hlava vymyslila , zvedl se konšel

Peldimovský s velkou ochotností se sedadla, a je-

št v ten samý den kvapil na staromstskou radnici

a do žaláe ubohých vz. Podsil se z jejich

pohledu. Tekla vypadala nad míru bledá a trap-

ným pemítáním velmi usouzená; Helimelech sedl

na lavici a hledl jako v necilném vytržení ped
sebe, bez slzí v oích a bez promluvení slova.

Jedva že se rány na jeho tle poaly zacelovati,

jedva že ponkud sesílil a se zotavil : tu na již

nová zas dopadla pohroma, nové muky na polo-

umoené srdce. Pinesla se mu totiž do žaláe

zpráva, že jeho vrná, dobrosrdená, pívtivá ho-
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spodyn a manželka Rebeka v Pánu zesnula a že jí

není více na tomto bludném svt. A však ta

zpráva jej tak tuze nedsila, jako nešfastný osud

spoluuvOznué s ním dívky. — A lile ! Peldimov-

ský pinesl spásu. On jim vyprávl o Lomnického

podivné smyšlence, a Helimelechv napolo umrt-

vený obliej pijal do sebe výraz nov procitají-

cího života, a Tekliny líce zardly se rumencem

blahé nadje.

Ušlo nkolik dní. lenové menšího trestního

soudu sedli pohromad, toliko Valerianus a kre-

vní písa Justus Gebhardus nebyli pítomni. Roz-

dražovský stál s Pribíkem Jeníškem u okna a velmi

horliv s ním hovoil. Ten niemník byl mezi

všemi špehýi jeho milákem. — V nkolika oka-

mženích vstoupil tlustý Valerianus Magnus do se-

dnice, za ním krevní písa.

„Nuže, pane!" zvolal Rozdražovský, „piznala

se Mansfeldová ?"

„A jak dokonale a ist I'-* jal se na to s usmí-

vavým pohledem Valerianus mluviti. «Mám z toho
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velké potšení, že se nám opt podailo, pravým,

svobodným vyznáním a ncjsvédciniljším soudem

každému kacíi a nevícímu dokázati, že pan sa-

tanáš svoje rejdy a šejdy posud na svte vyvádí,

a že práv zde u nás, v našich milých Cechách,

jeho pšenice tak líbezn kvte, že se nedá ani od

pravé , Bohu zalíbené pšenice rozeznati. — Ale

mluvil jsem jí do duše, až mi jazyk na dásních

lpí, a potím se jako dudek na vejcích."

„Nuže, vypravujte I'' zvolal Rozdražovský s

velkou živostí.

„Bylo vera pod veer," pokraoval Valeria-

nus a founl pi tom jak starý kapr, „a zdejší klí-

ník Barnabáš Zvonek dal mi ve vší poníženosti

zkázati, žeby si uvznná arodjnice, lak zvaná

Tekla Mansfeldová,' velice pi-ála, abych ji ponavštívil

a její vyznání vyslechl
,
ponvadž prý vždy více

a více chadne a schází, a že na sob poty a ped-

chdce píští své smrli dokonale cítí, a že by

se ráda ze všeho vyznala, co jí na srdci leží, a

s Bohem se smíila. I poslal jsem bez rozmýšlení

pro krevního písae Gebharda , aby její vyznání

napsati a zaznamenati mohl; pak jsme šli do bytu

žaláníka Zvonka, a ten nás k ní uvedl."
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-Nuže, dále, dále !^ zvolal opi^l netrpliv

Rozdražovský, an Valerianus odkašlával a smrkal.

„A ona vyznala ?**

„Pouhý med!" poal opt Valerianus. „Ovšem
— já jsem jí velice pimlouval, domlouval a na-

mlouval, a konen jsem jí ukázal straku na vrb
— ekl jsem jí totiž, jestli se ze všeho vyzná, že

se pro ni hranice netolika z dokoná suchéiio díví

vystrojí, anobrž že se laké sláma prloží, aby vše-

cko rychlým plamenem hoelo, a aby tím zpsobem

rychleji a pohodlnji shoeli mohla. Za tou pí-

inou pohnula se dva v nejhlubších útrobách líto-

sti a kajicnosli, a nyní zaala se zpovídati, až mi

uši radostí brnly. Ona se piznala , že je vyu-

ená arodjnice sedmé tídy, že ji stará Kateina

— a ia nám bohužel upláchla, bezpochyby komí-

nem domu u sv. Anežky na koštti — v arodj-

slví piln vyuovala, že ji nauila paleky plodit,

kteíž se líhnou ve vejcích devatero nedl pod

páždí nošených — a pak se piznala, což mne nej-

více tšilo, že je pan ábel tvero ocas jménem

Adramelech navštvoval a všelijaké rejdy a allo-

tria s nimi tropíval. Tento ábel všaU nepichá-

zel ve skutené, opravdivé své podob, nýbrž v
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odvu velmi skvostném a ozdobném : v erných

kalhotech a kabátu 5tejné barvy, se zeleným plá-

štíkem, na hlav maje špiatý klobouk s kohou-

tím perem, a po levém boku mu prý visel dlouhý

me. Toliko obliej a ruce byly vždy erné a

uouzcné jak u mouenín, a levou nohou pokul-

hával.'^

„Aj, aj! — Podívejme se! — To není možná!"

volali u velkém podivení písedící konšelé.

„Nepochopuji však,** ekl Rozdražovský, „pro

se neudlala neviditelnou, když ji mstský poh-
nek Vokoun zatýkal ?''

„Oh, na to jsem nezapomnl," jal se zas Va-

lerianus mluvili. „Také to jsem z ní vyšoural —
akoliv zpoátku nechtla s barvou ven, ale mn
na tom záleželo, bych vyzvdl, jakým zpsobem

arodjníci a arodjnice so zlými duchy se spol-

ují a na kterém míst se scházívají, a to bylo

posud v demonologii tajemstvím. Nyní však jsem

tomu pišel na stopu, a musím vám íci, milí pá-

nové, že taková se zlými duchy ve spolku a

bratrstvu jsoucí eládka jednou v roce, a to sice

v noc ped sv. Janem Ktitelem, na Milcšovském

vrchu se sjíždí a tam svoje obady slaví. A aby
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se arodjství oddaná osoba povtím a nevidi-

dileln na onen vrch dostati mohla, nosí pi sob
pekelný dárek nejvyššího knížete všech ert —
a tento dárek je malá škatulka, v níž je prašivá

živoucí žába, velmi pkn vystrojená, v zeleném

kabátku a kalhotkách, kterážto k uštm pitisknutá,

z tlamiky zelenavou pnu vypouští ; tou pnou
pomazává se elo, ramena, dlan a paty — bez-

pochyby na posmch poslednímu svatému poma-
zání olejem — a tím pomazáním nabývá aro-
djná osoba síly a mocnosti do sebe, neviditelnou

se uiniti a plovali povtím. — Na štstí nemla
nadeená Mansfeldová práv v okamžení svého

zatknutí tu pekelnou škatulku pi sob, zapomnvši

ji v domeku u sv. Anežky, a protož — '*

V tom okamžení se otevely dvée a žalá-

ník Barnabáš Zvonek vstoupil do sín, za ním

pan Jan Peldimovský. Zvonek uklonil se ped
celým shromáždním velmi pokorn a oznamoval,

že arodjnice Tekla Mansfeldová na soud pi-

vedena býti nemže
,
ponvadž o plnoci — o

plnoci —
„Co?** tázal se nedokav Rozdražovský.

Všichni pozorn poslouchali.
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' „Ponvadž — o pl noci umela!'^ doložil

Zvonek.

^Tu to máme !•' zvolal Valerianus Magnus.

„Co poneme te(f s mrtvolou ? Já se tesil jako

díl na její upálení. Co poneme s mrtvolou?"

^Že umi^ela?" pravil opt Rozdražovský.

„Ba není divu!" jal se pan Peldimovský

mluviti. „Umelaf dosti náhlou smrtí. Podle všeho,

co mi poctivý Zvonek vypravoval , není pochyb-

nosti, že umela na erné petee, velmi nakažlivou

to nemoc, která, jak se všech stran doslýchám,

pravé za posledních dn velmi škodlivé, nejvíce

v židovském mst, na Zákupkách a na Lokách

se rozmáhá a podle mnohých úkaz a známek,

co do škodlivosti, tureckému moru se podobá."

„Nejlíp uiníme," pravil opt Valerianus," když

jí noního asu z vzení vynésti a na njakém
soukromném míst upáliti dáme. A mimo to

vrážíte mi svou zprávou o erných peteech a o

tureckém moru hrozné bodáky a nože do žaludku

tak žie dostávám z toho povídání až hryzení."

„Upalte mrtvolu!" zvolal Peldimovský velmi

horliv.
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^Nikoli, pane konšele!" odtašil na to Rozdra-

žovský, .bez soudu a bez rozsudku — tím by

spravedlnost menšího.treslního soudu snadno v po-

dezení ubhla a mnohé hany a potupy na sebe

vybídla. Mimo to zavdali bychom sprostému lidu

píinu , tomu viti a povst rozšiovati, že se

turecký mor v Praze vyskytl, a mén by snad

tomu uvil, že mrtvou arodjnici upalujeme,

nežli morem zemelou. Protož, soudím, bude nejlíp,

iiadeenou arodjnici Teklu na popravním míst

ve vší tichosti zahrabati, a sice asu noního. A
to se musí dnes státi , aby nám mrtvola déle ne-

pekážela. Pan Peldimovský vezme na sebe obsta-

rání jejího pohbu, a pan Pibík Jeníšek, právní

ranhoji, bude mu v té vci nápomocen. Ostatn

o pacholky a truhlu postará se Zvonek."

„Rate odpustit, domine venerabilis!-^ vskoil

mu Peldimovský do ei. „Jeden z pán soudc
musí býti pítomen, když se mrtvola bude od-

vážeti. Musí býti pi tom právní svdek, zod-

povídání bylo by pro mne píliš velké ; lovk
nemže vdt, co všecko taková arodjnice i po

smrti natropit mže. Zpoátku jsem se jí ovšem

ujímal, ponvadž jsem neml víru v áry a aro-
Pražská arodjnice. 13



194

djnice ; ale "nyní mne pan Valerianus dokonale

pesvdil, a já tu tžkou práci za tou píinou

na svá slabá bedra nevložím. Aspo dstojný pan

Valerianus musí býti svdkem."

„Dovolte, pane konšele!" hovoil mrzuté Va-

lerianus Maguns, „byl bych pi tom zbytený, po-

nvadž podle obsahu svého tla k erným petem
náchylnjší jsem nežli každý jiný lovk."

„Nikoli, pane koUego !" pravil písn Rozdra-

žovský, „pan Peldimovský mluví moude ; vám

jakožto skoumateli arodjství a skladateli demo-

nologických spis písluší, arodjnice i po smrti

skoumati. Pan krevní písa vás doprovodí."

„Bez vás , velevážený pane Valeriane, ne-

udlám ani kroku do žaláe," doložil Peldimovský.

„Nuže budiž !" zvolal Valerianus, „pro spásu

demonologie odvážím se na to."

„Amen !" dokonil Peldimovský. „O pl dva-

nácte se sejdem v píbytku Barnabáše Zvonka."

11.

Pepodivnou a však velmi šastnou náhodou

strhla se v té samé, k nakopání arodjnice Tekly
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Mansfeldové ustanovené noci nad mstem pe-
hrozná bouka. Déš se lil jak z konve, hrom

rachotil peukrutné, a pi tom se tak hojn a di-

voce blýskalo, jakoby nebe ohe ze sebe sypalo.

„To je v skutku pekelné povtí, arodjná

noc 1'* pravil pan Peldimovský, když se ve spo-

lenosti pana Valeriana, krevního písae Gebharda

a Pibíka Jeníška staromstským námstím k zadní

fortné starobylé radnice ubíral.

„ert nikdy nespí," odtušil bojácn Valerianus.

„Kdo by se toho dnes raho byl nadál : o poledni

ješt šedivý mráz, a ted o plnoci letní bouka.

Opatruj nás Bože! je to povtí I Bojím se jen,

aby mj bich žádný blesk na sebe nepitáhl."

„Pác ! ted uhodilo !•* vykikl Peldimovský a

udlal znamení kíže.

„To je í"vání zlého ducha !** šeptal Juslus

Gebhardus, pitlaiv se ouzkostliv na tlustého

Valeriana.

„Ba vru, rváni zlého ducha!* pokraoval Va-

lerianus, „jenžto ve lvím roun loví duše ob-

chází — quaerens quem devoret. Již zas! Pán

Bh s námi!'*

Pibík Jeníšek se tásl jak osyka, a modlil le

pi lom hlasit. 13*
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V nkolika okamženích dostoupili ke dvem.
Klíník Zvonek jich oekával, a jak mile do jeho

sednice vsloupili, dal hned znamení biicovi , aby

pospíšil na popravní místo a bez meškání vykopal

jámu pro „zcepenelou arodjnici ." jak se ráil

vyjádili.

,,Jakže , Zvonku!" zvolal Peldimovský, na

klíníka se rozhorliv, „teprv nyní posíláte jámu

kopati? Neekljsem vám, že jáma již o jedenácté

musí být pipravena ? Ti dva pacholci, které jste

pro tuto práci ustanovil, nebudou do pl noci

hotovi — a plnoc mine dív nežli mrtvolu vy-

vezem. — Je koleko piiruce?"

,.Stojí na dvoe o jednom koni," odpovdl
Zvonek ponkud vesele, i bylo na nm vidti, že

se byl trochu hloub do sklenice podíval.

„Vyf jste istý nedbalec , Zvonku!" pravil

opt Peldimovský ; te nám nic jiného nezbývá

nežli zde civt, až se pacholci vrátí a mrtvolu na

Iraka odnesou. „Vyf jste snad pec na to dohlížel,

aby se nikdo mrtvoly nedotekl?"

„Af mne koza trkne ! ani mj velký pavouk

se jí nedotekl," odpovdl Zvonek. „Leží zde

ve vedlejším sklípku, a toliko žid Helimelech, jak



197

jste sám dovoliti ráil, u jejích nohou kleel a

kuel jak kocour na scípánkách."

„Pojte, pánové!^ pravil na to konšel, „po-

dívejme se pec , kterak ta scíplá arodjnice

vyhlíží."

„I, i, to snad nemusí být,* prohodil bázlivé

Jeníšek.

,Musí to být !" zvolal pánovitým hlasem Pel-

dimovský, „a je to vaše povinnost, pane oiii-ední

ranhojii a maslikái, abyste pilné vyšetil, zdali

je dokanale mrtva a zdali se na ní ani vlásku

nehýbe."

Po tchto slovech pokroil Peldrimovský dále

a otevel dvée. Byla to podlouhlá, nízká a vlhká

klenba. Jediný polámaný stl a nkolik nízkých

dubových stoliek byly toho píbytku celé náa,
Na hoejším konci , zrovna proti dveilm, stálo

nizounké lžko, slámou postlané, a na nm ležela

mrtvola. Temn planoucí lampika na stole sporou

rozlévala zái po zaouzených stnách toho smut-

ného obydlí , a vidti bylo Teklu v bílém odvu
s bledou tváí. Oi mla sklízené, a tma';é její

vlasy, vyjímaje dvou kadeí, ježto se jí po spán-

kách zatáely, splývaly rozpuštné po obou stranách
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jejího téla skorém až na samá kolena. U nohou

její posele sedel na nízkém Irnožku Helimelech,

s hlavou ped sebe sklonnou. Solva že sebou

trochu pohn-jl, když Peldimovský dvée otevel,

aniž zdál se pozorovali , že je mu více lidí na

blízku.

„Jest mi divno ," jal se pan Peldimovský

mluviti, „že mrtvola takové arodjnice pekelný

puch ze sebe nevydává, a že tak strašliv nevy-

hlíží, jak bych se byl domýšlel. Co myslíte, do-

tnine venerabilis, a vy, pane Gebharde ?"

Peldimovský byl jediný, jenžto byl pes práh

do sklípku vkroil. Valerianus stál u dveí,

Justus Gebhardus a Pibík Jeníšek pokukovali mu
za zády pes rameno do klenby.

„Na mou víru," hovoil pan Peldimovský,

„ta dívka vyhlíží jakoby byla ješt na živé; po-

dívejte se jen, pánové, na její pknou bílou barvu.**

„To se mi nezdá ," ekl na to Valerianus

velmi pozorn zraky své na mrtvolu upíraje. „Za

živa bylo to ovšem velmi zpanilé a jarobujné

stvoení — škoda že bylo satanášovou nevstou

— teJ ale znamenám , že je tuze zmnna , a

výraz její tváe dokonale prozrazuje hrzy v-
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:

Mene tekel upharsin!^

^Ba vru ," dosvdoval Gebhardus, „to se

mi také zdá. Oi a líce jsou vpadlé, pysky zaer-

nalé. Pane Bože ! jest to pece nco hrozného

taková arodjnická mrtvola."

„A co se vám zdá, pane ranhojii ?" tázal

se Valerianus Jeníška.

„Ba ano ," odtušil tento, „není pochybnosti,

že umela na erné petee, a snad morovou ranou,

nebof ošklivý puch, jaký se nyní zde poíná roz-

máhat, neomylným je dkazem , že mrtvola již

zaíná hnít , a v tak krátkém ase hnijou jen

mrtvoly morovou ranou poražené."

„V skutku ,** ekl na to Valerianus nos si

zacpávaje, „umrlí puch zaíná mi býti nesne-

sitelný."

„Podivno !" podotknul s blekotkajícím jazykem

Zvonek. „Ped hodinou vyhlížela mrtvola jako

nejblejší placka; tof musela se jen v tom ase
zmnit, co jsem u Vokouna korbílek piva vy-

šfouch'. Pro Pána Boha, již zase hmí, a pacholci

nebudou zajisté v tom dešti tak brzo hotovi."

„Musíme pokat," pravil Peldimovský na
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stoliku sedaje. „Zatím si ukrátíme as njakým

povídáním, a akoli jsme na blízku arodéjnické

mrtvoly, máme pec všichni dobré svdomí.**

„Ano, pane konšele!" ekl na to Yalerianus,

„povídejte nám zatím nco. Za obchodnickým í-

zením konal jste bezpochyby velké cesty, a mnoha

zkušenosti jste nabyl.**

„Nuže tedy, pojte do pední sednice a sedBte

si, pánové, ke mn ," jal se pan Peldimovský

hovoiti ,
„a budu vám o jedné události vypra-

vovat, na kterouž nezapomenu co živ budu. Dejte

sem stolici, Zvonku, a položte nkolik polínek

do krbu. Jednoho asu musel jsem v obchod-

nických záležitostech do Slezka se vydat, a pišel

jsem do malého msteka u paty hor krkonoš-

ských — jak pak se jen to msteko jmenovalo?

— nu, na tom nic nezáleží — pišel jsem do

toho msteka a uinil jsem zastaveníko u tam-

njšího kupce pana Kociána bývalého svého pí-

tele. Krkonošské hory, jak víibec známo, jsou u

valné povésti mnohého arodjství a pekelných

rejd, a zvlášt tak zvaná Krakonošova zahrada

je prý hlavní residencí a sídlem všelijakých dí-

i)lík, skalních duch a lesních žínek, a mimo to
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rejdištém arodjnic, kam se v noci prvního kvtna

na posvícení sjíždjí, a má-li lovk bystré oko,

mže je dobe vidt za jasné msíné noci ze

všech úhl svta na košfatech povtím u velkých

tlupách táhnouti, zrovna jak hejna kdákajících vran.

— Ale nemejlím-li se, bije te dvanáctá ?"

-Ano, dvanáctá," pisvdil Zvonek. „Ach,

tet hrza, kterak hrom zas burácí !"

„Ano, to je hrozné!" pravil Peldimovský.

„Podivné to povtí msíce ledna. Kde pak jsme

zstali — ano, u mého píchodu do krkonošského

msteka. Pišed do hlavní ulice vidím obyvatele

se všech stran picházeti a ke kostelu se ubírati,

zrovna jakoby nedle byla , a velmi živ mezi

sebou rozprávti, jakoby se nco velmi dležitého

bylo pihodilo. I pomyslím sob: HoUa, co pak se

to zde dje ? Musíš se pec na to zeptat. Ptám

se mimojdoucího lovka na píinu toho velkého

shonu, a ten mi ekl, že jakási v tom msteku
bydlící stará šlechtická ped temi dny mrtvicí

ranna zahynula, že bude dnes pochována, a že

je vystavena v kostele, kde se za její duši mše

držeti budou. — Ponvadž jsem si pomysliti ne-

mohl , žeby taková všední a obyejná událost



202

tolik hluku a shonu zpsobiti mohla, dotazoval

jsem se toho lovka — a byl to starý, pív-
tivý pán — dtklivji, a tu mi konen ekl, že

ta zemelá paní u velké povsti stála nejouhlav-

njšiho arodjnictví, a že se takorka za mistryni

všech arodjnic v krkonošských horách pova-

žovala. A na dkaz toho uvádl všelijaké pre-

dležíté okolnosti. Tak ku pr, držela prý ve své

domácnosti as devtatyrycel erných koek, v je-

jichžto srsti prý nebylo nalézti ani jediného

bílého chloupku. asem prý picházívala do jejího

domu padesátá koka , a to byl kocour nad uhel

ernjší, a tlustý a veliký, skoro jako tele, s vel-

kýma jiskícíma oima, a kdykoliv pišel, nastalo

v tom dom peveselé živobytí, a nesmírný hluk

z nho se noního asu ozýval až na pl mile

cesty, a akoliv nikdo z obyvatel ani živé duše

do domu jíti nevidl, slyšeti bylo pec mnoho

hudebního zvuku, houslí, píštal n trub, a k tomu

se mísilo neustálé koií moukání a bruení,

zrovna jak to koky msíce bezna inívají. —
Dále mi pak vypravoval ten starý pán o té staré

dám, že smrt na ni uhodila z pepodivné pí-

iny a že tak každý v msteku soudí. Pekelná
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smlouva, jakouž s áblem byla uinila, ped temi

dny prý vypršela , a pan satanáš bez okolk jí

zakroutil krk, jiní však soudili, že musela proto

zahynout, ponvadž se dle výminek uinné pe-

kelné smlouvy nezachovala, a ta prý jí ukládala,

o arodjnické nedli všecky své koky prohlí-

žeti, a každý bílý chloupek z jich srsti vytrhnouti.

To se jí prý vždy podailo, za posledního asu
však , když jí oi seslábly, pochybila v té práci

a pehlídla jen jedinký bílý chloupek , a satanáš

té chybiky použiv skoil po ní a — chap —
zlomil jí vaz."

jfNemo cum diaholo jocatur impune!^ pravil

vážným hlasem Valerianus.

Ostatní s otevenou hubou hledli na Peldi-

movského, a piln jeho povídání poslouchali.

«I šel jsem tedy,** pokraoval Peldrimovský,

,s tírn starým pánem do kostela, abych se také

na arodjnici podíval. Mše práv zaala. Knzi a

ministranti byli v erných odvích , oltá a stny

erným suknem pokryty. Uprosted kostela stála

na zvýšeném a erným aksamitem pokrytém le-

šení rakev s mrtvolou té arodjné šlechticky, a

všecky ty hojné okrasy, svíce, erby a zlatem vy-
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kládaná rakev byly dkazy o vznešeném urození

a bohatství zemelé."

„A jak vyhlížela ta mrtvola ?" tázal se šep-

taje Valerianus.

„Pestrašlivé," odtušil Peldrimovský, „a mla
mnoho podobnosti s naší mrtvolou u vedlejším

sklípku, toliko s tím rozdílem, že na jejím krku

vidti bylo erné pruhy, a sice krví zateklé
,

jež

patrn svdily, že byla áblem uškrcena. —
Slyšte ale dále ! Mše zaala. Všecko se dlo, jako

pi kiiždé jiné mši, velmi slušn a poádn až do

oíFertorium. Nyní ale — pomyslete, co se stalo.

Sotva že u oltáe knz slova svatého obadu pi

oíTertorium vyslovil, zvedla se mrtvola v rakvi a

zvolali strašlivým, pronikavým hlasem: „Stojím

na vném soudu !"

„Pane Bože!"* zvolal ouskoslliv Jeníšek, a

ostatní se kižovali.

„Jaké podšení v kostele nastalo," vypravoval

Peldrimovský dále
,
„mže si každý pomysliti-

Neklen utíkali z kostela, jiní zas tlaili se jak

stádo ovcí do kout, a toliko dva srdnatí mužové

mli tolik smlosti, že se piblížili k rakvi, v tom

— se mrtvola zas položila a byla mrtva jako prvé.'*
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^I toE je hrozná, ale velmi zajímavá kronika,"

pravil Valerianus s poloviním dechem. „Ale bylo

by snad lépe, kdybyste nám konec té historie

snad po pohbu vedle ležící osoby sdliti chtl; mn
je pi lom tak ouzko."

„Není toho již mnoho ," odpovdl Peldi-

movský „Sednte si trochu blíže , abyste lépe

všecko slyšeli. — Když se tedy lid," pokraoval

zas Peldimovský dále, „od prvního leknuli zpa-

raaloval, vrátila se mu zas dvra a smlost,

jedenkaždý postavil se zas na svoje místo, a knz
pokraoval dále ve svaté mši. Práv se odzvo-

nilo pozdvihování, knz práv postavil kalich na

oltá, a jedenkaždý se práv požehnával ze zem
vstávaje , v tom — zvedla se mrtvola v rakvi

po druhé, a strašlivým, pronikavým hlasem zvo-

lala až se celý kostel tásl : „Nade mnou se

soudí !-

„Je-li možná ?~ vykikl Valerianus s patrným

leknutím, ponvadž Peldimovský poslední slova

velmi hmotn pronesl. Ostatní potili se hrzou
a vzdychali, jen Zvonek potají mezi vypravováním

pozvedl za jarmarou korbel a notnými doušky

ovlažoval prahnoucí svj jícen. Vichice, kteráž
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bouku provázela, dostoupila nyní na stupe nej-

vtší divokosti, okna inela neustále, blesk ki-

žoval se za bleskem a hrom rachotil s nejhroz-

njším praskotem.

„Jaký hluk a povyk," jal se dokoniti Pel-

dimovský svoje povídání, „ve chrámu Pán na

to povstal, nedá se tak snadno vypovdít, a kdyby

astokráte zvdavost lidská nebyla vtší nežli

báze, byl by všechen lid zajisté z kostela utekl,

a já bych byl na mou víru také neotálel. Ale

mrtvola , sotva že hrozná slova z úst vypustila,

položila se zas ve vší zpsobnosti na máry a byla

mrtva jak prvé. Lid se zas upokojil a mše se

konila velmi poádn až k tomu okamžení , kdy

se knz u oltáe obrací, a s rozpáhnutýma rukama

volá : lie missa est ! Sotva byl ta slova z úst vy-

pustil, zvedla se mrtvola v rakvi s nejvtší prud-

kostí a divokostí, a s vyvalenýma oima a te-

soucí se hlavou zvolala lak žalostivým a hrozným

hlasem, že to vjelo každému až do kosti: „Jsem

odsouzena!"

A sotva že Peldimovský ta slova hrozným

hlasem z úst vypustil, ozvalo se venku na chodb
strašlivé praštní, a ponvadž se práv pi tom
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zablýsklo a hrom silné zarachotil, zdsili se pí-

tomní velice, toho jsouce mínní, že do radnice

aneb do staromstské vže uhodilo , a Zvonek

ubíhal ke dvem cht se podívati co se stalo —
v tom však se tylo rozskoily a sedm netopýr

vlítlo do sednice , okolo svtla a po stn se

honíce. Za nimi vstupovala pepodivná postava.

Byl to nad míru vysoký muž v šarlatovém odvu,

pošitem zlatými portami a flindrlátky. Na hlav

mu sedl špiatý klobouk , ozdobený dlouhým

kohoutím perem, krátký pláštík z erveného aksa-

mitu splýval mu velmi pohodln s beder, a po

boku mu visel dlouhý blýskavý me. Na první

pohled byl by jej každý za stateného bojovníka

ml — postava, chze, odv, všecko skoro tu

domnnku ztvrzovalo, toliko obliej a ruce byly

erné jak u mouenín, a to bylo jiné. — Hned

za ním skoily jiné dv postavy do sednice, na-

skrze erné, s koskýma nohama, od zadu dlou-

hými ocasy opatené, a na erných hlavách kroU'-

tily rohama a vyplazovaly jazyky, polom posadily

se po obou stranách dveí na zem.

Nesmírné podšení zachvátilo všecky zde pí-

tomné, i padali jeden pres druhého a tlaili se do
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jednoho kouta. Barnabáš Zvonek ležel na biše

zády pokryt, a odíkával otenáš za otenášem,

Valerianus ' vypouštl z blekotajících úst latinské

modlitby na zaklínání zlých duch, a tepal no-

hama jak na zadek obrácená moucha , Gebhardus

a Jeníšek ukrývali se jeden za druhého, temn
vzdychajíce v pehrozné ouzkosti. Nejh si po-

ínal Jan Peldimovský. Jakoby jej byly veškeré

pekla hrzy zahrnuly, házel nohama a rukama,

pi tom rozdával na vše strany poliky, a konené

uchopil Valeriana pravicí za opasek jeho bicha,

a levicí Jcníška u krku, a strhl je k sobe, jakoby

se jich tly chll ohradit, a pehrozným hlasem

zaval: „Chval každý duch Hospodina!"

ervený pán obrátiv se k Peldimovskému

vztekle dupnul, a temným hlubokým hlasem odpo-

vdl : „Já jej nechválím!" a mohutným krokem

ubíral se ke dveím vedlejšího sklípku. Dvée
se otevely, a všechnch zraky obrátily se v tu

stranu. Bylo tam všecko jak díve na svém míst,

až na Helimelecha
,

jenžto více nesedl u nohou

postele, na kteréž mrtvola ležela, nýbrž na stolici

vedle dveí. ervený pán zstal na prahu státi.

Po malé pestávce pozdvihl velmi dstojn a vážn
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klcrá se Valeriana, a všech ostatních zmocnila,

když vidli, že mrtvola, na pokynutí erveného

pána 5 z lžka se zvedla a vysoko povztyila.

ervený pán pokývnul po dnihé. Mrtvola vystoupila

z postele. ervený pán pokývnul po ti-eíí , a

mrtvola ubírala se s zavenýma oima a dlouhými

kroky ke dvem. A pišla až k ervenému pá-

novi, políbila jej na erné elo, a tento ji pojal

pravicí za ruku, levicí však uchopil jako násilím

Helimelecha, stáhl jej se stolice, a nyní s obma
odcházel , ani si nepovšimna ostatních ve smrtel-

ných potech se brodících, a než minulo okamžení,

nebylo slyšet ani kroku.

Na zemi ležící ubožáci poínali teprv nyní

sebírali svých patero smysl, a chtli utíkati z toho

strašlivého místa, kdežto posud nad jich hlavami

celé hejno ertík — a byli lo netopýrové —
pekelné rejdy tropilo, ale", pohíchu! nedalo se

pomysliti na outk — u dveí sedly posud ty

dv erné rohaté postavy, svými ocasy okolo sebe

se ohánjíce. Mimo to držel posud pan Peldi-

movský své sousedy u stálém zachvácení pe-
hrozného strachu tak pepevn, že nemohli sebou

Pražská arodjnice. 14
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ani pohnout, jakoby je chlél uškrtit. Trvalo to

nkolik okamžení. V tom však ozvalo se venku

temné' pískání — a lile ! u dveri sedící diblíci co

nejrychleji se vzchopili a — fi ! jedním skokem

byli ze dveí pry.j

jfCum leo rugiens — diabolus circumeat mun-

dum!"^ blekotal Valerianus.

Peldrimovský teprv nyní Valeriana a Jeníška

pustil, a dával rukou znamení, že mu nelze ani

slova promluvili a že snad nebezpeenství ješté

není docela odstranno.

„Ach, to je moje smrt!" naíkal Jeníšek.

„A moje,'^ pizvukoval Zvonek plativým

hlasem a hledal za jarmarou korbílek. Tam však

sedlo nkolik netopýríi, a ti polekali jej na novo.

Gebhardus také teprv nyní picházel k sobe,

on v skutku dlouhou chvíli nemohl mluviti.

Valerianus byl nejposlednjší u sebírání svých

smysl. „Kdybych tyto hrzy," ialjse mluviti,

„na vlastní oi byl nevidl, nikdy bych tomu ne-

vil — a to zstane pravdou: Nemaluj nikdo

erta na stnu."

„Kdybych byl dnes," hovoil do sebe Zvo-

ú
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nek, „místo ty pinet sedm pinet, jak obyejn
inívám, pil, nedivil bych se tmto zázraltflm."

„Nyní nám nic jiného nezbývá," jal se Va-

lerianus po dlouhém pemýšlení mluviti
,

„než

abychom v bázni boží dom šli, a zcjtra na radnici

se shromáždili. Tato podivná historie, kterak ert

arodjnici Pražskou vzal, musí se pknými

slovy napsati a pro vnou památku do listovny

staromstské raddy šetrn uložit:
"

A to se stalo za jitra druhého dna s velkou

slávou a dležitostí. Toliko Rozdražovský ne-

ustále vrtl hlavou a nikterak nechtl tomu roz-

umti. I poruil Jeníákovi, aby se pod ochranou

španlského setníka Don Baltazara a jeho kyrysník

na cestu vyd?l, zdali by na Berounské cest pe-

kelnou tu eládku nedoslíhl. Jeníšek tak uinil,

došel ale smutného cíle.

19.

Pekelná ta eládka
,

ježto se z vzení staro-

mstské radnice tak nakvap vyklidila, ubíhala za

oné osudné a boulivé noci ku behu nedaleko

kláštera križovnického , kdežto jich bezpená,

14*

J_
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mohuinými veslai opatená pramice oekávala.

Tak ío všecko zjednal Peldrimovský, a sice chytrou

radcii vhlasného Lomnického. Na behu shodili

e sebe zakuklení, a aby nebylo o nm v Praze

ani památky, hodili všcckeii šat na pramici. Z er-
veného pána se vyloupl Jan Švshla , z prvního

rohatého ertíka mladý pan Kochan z Pracliova,

z druhého Simon Lomnický z Budce. Helimelech

našel na pramici vtši a lepší díl svého statku,

kterýžto mu na jeho udání Peldrimovský z laj-

ných skrýší šastn vynesl. A nyní nastalo pe-
žaloslivé louení. Kochan z Prachová doléhal na

Lomnického a Švehlii, aby s nimi uprchlí, na mysl

jim uvádje nebezpeenství a nesnáze krvežízni-

vého vku, a že se krutá chystá pohroma všem

odprcm císaovým.

Sihuln, se slzícíma oima odpovdl Lomnický

:

flPisáhli jsme mezi sebou, že vlast neopustíme,

a musí-li to být , tedy záhynem vespolek, slou-

žíce potomkm za vzor , kterak bratrstvo Jana

Švehly bratrsky se milovalo— všickni za jednoho

a jeden za všecky." A tak se rozešli.

Kochan , Teklu ve svém náruí drže, vstoupil

s ní do pramice , za ním Helimelech. Veslai
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poali silnými rameny veslovati, a šlo to ouprkem

proti vod až na Zbraslav. Tam vystoupili na

bi-eh, v selských odevích sedli na selský vz a

ujíždli po neschodných cestách k Plzni. K ve-

eru tetího dne dorazili ke zíceninám rozdran-

covan vsi niidaleko Rokycan. Tu však p;kvapilo

na n nové neštstí. Don Baltazar, v ele cí-

sai-ských kyrysník a provázen jedno-uchýni Pi-

bíkeni Jeníškem, práv se ubírat k mstu, a spatil

v pološeru nastávajícího veera k lesíku ujzdjící

selský vz. Bez prtahu mu zakroil cestu, a

s Jeníškem k nmu pikvapív, poal jej ohledávati.

Jeníšek poznal Teklu a Helimelecha, a akoliv se

jich ponkud zdsil , akoliv posud hrzy ped-

verejší noci v pomateném jeho mozku pohrávaly,

tesoucím se hlasem zvolal : „Chval každý duch

Hospodina! To nejsou sedláci! To je stihaná a-
rodjnice Tekla Mansfeldová a žid lelituelech.

Tetí je bezpochyby ten ábel, jenžto je unesl."

Vojáci obstoupili vz a Don Baltazar kázal

s velkým smíchem, aby se obrátil — zajatí byli

poznovu ztraceni — v tom okamžení však vyítilo

se s druhé strany oddlení Mansfeldová vojska.

Mansfeld, jenžto se byl v Plzni, v Teplé, v Chebu

A.
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a Jáchymových dolech upevnil, vysílal hojná, a-
koliv malá oddlení jízdného lidu, na drancování

do ourodnjších plání eské vlasti, a stávalo se

astokráte, že takové loupežné tlupy jeho vojska,

až do samého okolí Pražského zajíždly a vše-

možné loupily a vraždily. Taková jízdná tlupa,

vedena Nizozemšfanem setníkem Megenem, pe-

padla nyní Baltazara a jeho kyrysníky, práv v tom

okamžení, když se chtli se svou koistí ku Praze

ubírati. Krátký nastal boj. Baltazar musel se

svými kyrysníky ucouvnouti a na outk se dáti,

zanechav vz a — ubohého, jednouchého Jeníška

v zajetí vítzné Mansfeldovy roty.

Kochan z Prachová oznámil se po skonené

šarvátce setníkovi Megenovi, a tento zvolal u

velkém podivení ; „Nastojte, pane Kochane z Pra-

chová ! vy zde » námi osvobozen pro zlou pí-

hodu ! Bez dovolení nejvyššího vdce opustil jste

Plzeský lábor, a Mansfeld se tak velice nad tím

rozhorlil, že vám pisahal zkázu. Hned druhého

dne vydal poruení, abyste byl, šfastn-Ii vás lapíme,

na vojenský soud postaven a bez prtahu obšen,"

„Všemohoucí Bože!" zvolala Tekla na voze

a klesla omdlévajíc v náru Helimelechovu.



„Douám , že mi odpustí Mansfeld ,'* odtušil

na to Kochan s dívkou se obíraje. „Je to ovšem

pán písný a v povinnostech vojenských neústupný
;

když se ale doví, že jsem proto opustil Plzeský

tábor, abych jeho dcei zachránil živobytí, vynese

snad nade mnou vlídnjší ortel"

Ješt toho samého veera dorazili do Plzn,

a hned byli ped Mansfelda vedeni. Každý z te-

ná mže si snadn pomysliti , že Mansfeld pro

milovanou dceru pohnul se v útrobách smilování,

a milujícímu Kochanovi vojenský jeho výstupek

prominul, a že dal místo nho obsiti — jedno-

uchého Pibíka Jeníška, ranhojie a špehýe Praž-

ského. Stalo se pak, že musel Mansfeldský se

svým vojskem z ech ustoupiti, i odebral se do

Falcu, a tam se slavilo zasnoubení Mansfeldského

setníka pana Kochana z Prachová s dcerou Mans-

feldovou , zpanilou to Teklou. Po nešfastných

vojenských píhodách v Nmcích a echách ode-

brali se naši hrdinové do Amsterodamu a žili

tam pokojn z hojného potomstva se radujíce.

Helimelech tam zbohatnul na milionáe. Stará

Kateina, ježto záhy z Prahy uprchlá, objevila
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se v Plzni a provázela Teklu co vurná služebnice

na všech jejícli cestách, až do smrti.

Toliko na Lomnického ii celé Švehlovo bratr-

stvo ukrutný dopadl osud. Hned tetího dne po

unesení Pražské arodjnice byli mstským biicem

Vokounem zatknuli a pod zámky a závory klíníka

Barnabáše Zvonka odevzdáni. Co se s nimi pak

pozdji dlo, toho se mže každý doísti v kro-

nice eské.



Malí Rainer.





I.

Modrý kocour. — Piseú o bleše. — Chlupatý starec

a pivoka. —Deus ex machina.

Roku 1724. byl modrý kocour, t. j. hospoda

téhož znaku, nedaleko plalnýrské ulice na Starém

mst Pražském, u valné povsti dobrého piva a

zlých rvaek. Rozpustilí šviháci , žízniví umlci

a všelijací dobrodruhové, jižto ramena i me
za penžitou odmnu milerádi ku posluze jiných

podávali, mívali každodenní schzky u nadee-
ného kocoura.

Bylof na zaátku msíce prosince o desáté

hodin z veera, pede dnem sv. Mikoláše. Mrazový

vichr skuel od severu, sebíraje po ulicích staro-

bylého msta smeti a prach, a na stechách a na

makovikách kostelních otáeli se skípající kohouti

a korouhviky. Ve svtnici paní ípkové bylo

blaze a milo. Veselým praskotem ozýval se ohe
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v kachlových kamnech, na velkém šválcnim svícnu

hoely všecky svíce, a u prosted stropu houpala se

na petlici tísková holubice s rozepjalýina kídlama.

Paní ípková sedla na vysoké stolici mezi skle-

nicemi o džbány s výrazem dstojné pejchy. Nad

hlavou visela ji erná tabulka, — památní lo lístek

všech platných a neplatných, t. j. placených a ncr

placených dluh. Paní ípková byla malá ale široká

osoba, a malé její slonové oíiiky potutelným sví-

tily leskem po stranách ohromného nesu, jenžto

se jak jehlanec vypínal uprosted dvou pihovitých

tváí. Mla na sob tmavé brokátové šaty. ;i na

hlav krajkový kokrhel.

U prosted svtnice stál dlouhý dubový stb

od piják zván rakví, ponvadž se k nmu nikdo

posadit nesml, kdož díve nepestál nebezpenou,

ba samého života se týkající zkoušku : trpkou

pivoku, to jest veliký džbán horkého, silného

piva až na dno jedním douškem vyprázniti , a

prázdnou pak nádobu požehnati tmito slovy

:

Tvé piveko v sob mám,

Zpt ti z nho nic nedám!

U toho stolu sedávali toliko pijáci velikáni,

bachusovi milákové , dii majorm maxumarumque
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genfium, a po stranách u menších stol nedoukové

a zaátenici.

„Af m husa kopne!" ozvai se vysmolený,

hluboký hlas u puhei)ního stolu. „Pani léto,

mámf již tetí pintu, ale poi^ád se mi zdá. že

nám dnes njaké slivky nalejváte."

„I kam myslíte, strejku Hektore l"^ zaštho-

tala sladounce paní ípková. — „Na rakev ne-

stavím slivky. Poctivý jemínek a chmel, jak ho

mj v pánu zesnulý manžel nejradji píval, jehožto

výroní památku dnos slavím."

,,Kýho výra I'' zvolal vedle sedící soused,

mladý to muž s uhlazenými kníry a mohutných

plecí. „Proto jste se dnes tak vyfintila
,

paní

Dorotko?*

-Ano, udatný Tollenšteine,'' odpovdla ho-

spodská, „svatou zavázala jsem se písahou, slaviti

tento den píslušným upamatováním a smutkem,

a proto jsem dala dnes všecky svíce rozsvítit

a hezky zatopit, — ach, zejtra bude jeho svátek."

„Budeme ho tedy i my dnes slavit, však nikoli

smutkem,'-' vykikli nktei*í ze spolenosti, „Hur-

diburdo, zazpívej nco, píse o bleše.-'



222

„I bohdejž vám sto tisíc mravenc do hrdel

vjelo!" odtušil Hurdiburda. „Snédl jsem ped
hodinou tináct uzených slanek a pl libry sejra,

— a chtán mj je jak struhadlo, a ted bych

ml kokrhat? — Radéj bych se do nosu kousf

Domluvil, vyskoil od stolu, klopejt a padl na

Tollenšteina.

Tollenštein však mohutným ramenem jej uchopil,

a s hlasitým smíchem pravil : „Tu té mám, ubohé

robátko ! — A nyní zpívej , holoubátko ! sic té

nepustím.''

„Dobe tak, nepouštj ho, Tollenšteine ! Af

zpívá!" kieli ostatní.

Tollenštein poal Hurdiburdu štípati a lektati,

až ubohému se na ele vyrazil náramný pot, a

z polootevrených oí proudilo se mu valným tokem

na slze promnné pivo.

„Pusf mne, Tollenšteine ! — Já — budu —
chci — budu — zpí—va— ti."

„Bude zpívali !" zvolal Hektor. „Pusf ho,

brate. — Postavím ho nad hlavy naše, aby po-

výšen byl zpvák náš." — A pes stl se na-

kloniv , chopil se Hurdiburdy a postavil jej na

stl jako devného panáka.
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Spolenost umlkla, jak zbourené moe tichne,

kdy s usmívajícím se sluncem opt z východu se

vracejí mékí vtérkové s libovonnými zápachy.

Hurdiburda, unaven od nevolného smíchu, nabral

volnjšího dechu, otevel hubu a zpíval kvikavým

hlasem následující sluky :

Píse o bleše.

Byla blecha hezká dáma,

Mladé, outlé stvoení,

Do svéta jí panímáma
Posílá na zkušení.

Tu ji líže, tu ji meje,

Potápí ji do oleje,

Každý kloubek, každý oud
Musí se jí mrštn hnout.

Chorus Tu ji líže, tu ji meje,

atd. atd. atd.

Obléká ji do košile.

Do punoch a do stevíc,

Šaty, šperky roztomilé.

Všelijakých tret víc

Vkladla na ni panímáma.
Tak že blecha jako dáma
Na vejsluní svítila,

Jak muška se tpytila.

Chorus. Vkladla na ni panímáma
atd. atd. atd.
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Ach vy mušky svatojanské,

Dcerky blesk sluneních!

Ach vy kvéty podhoanské,
Synkové dn májových!

Muška po kvtech se shání,

Po medovém ceiováaí, —
Mušku, kvft a lásky sen

V jedno vížc jnrni den]

Chorus. Muška po kvélech se shání -

atd. atd. atd.

S tím na mysli zapolítá

Chlubná blecha na hory,

K muškám pejcha se poítá,

Pod jejich jde prápory.
:^ ;\

Po kvtech se bystré shání,

Po medovém celování,

Slunce heje, — jarní den.

Blechou zmílá lásky sen.

Chorus. Po kvélech se byste shání,

atd. atd. atd.

Y ln pslrého tulipána

Cmelik Pecka zpoívá,
Na toho se honem pána

Dáma blecha usmívá
Hoj tu cmelik k bleše spje,
O lásce s ní píse pje,
Nechf se zem rozboí,
Oba láskou zahoí.

Chorus. Hoj tu cmelik k bleše spje,
atd. atd. atd.
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Na záda pak si ho vloží,

K domovu s nim hopcujc,

Panímáma na to zboží

S podivením zevluje.

„To mj ženich, milá máli,

Na dudy dej nám již hráti,

Svatební nám vystroj kvas,

Mám již k vdáni velký as !"

Chorus. To mj ženich milá máti,

atd. atd. atd.

U krejího v teplém loži

Svatební je hostina,

Tancují na jeho koži.

Krmí jest lovina.
Ubohý, jak sebou trhá.

Nepokojné sebou vrhá:

„Hromské sloty!" kií pak,

„Každá kouše jako drak."

Chorus. Ubohý, jak sebou trhá,

atd. atd. atd.

Rozezlený, rozvzteklený

Laje trapné na asy,
Až pak v ase kuropní
Chytí blechu za vlasy.

Ženichovi vytlouk zuby,

Matce zhatil epec v ruby,

Ženich a nevsta hop.

Pod nehtem našli svj hrob.

Chorus. Ženichovi vytlouk zuby,

atd. atd. atd.

Malí Rainer. 15
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y^Eviva, signore H\iráib\iTda\'^ zvolal po skon-

ené písni jakýsi ryšavý lovk, jenžlo se ve

Vlaších njaký as byl zdržoval, aby se v umní
ryteckém zdokonalil.

„Hezká to písnika \^ pisvdila paní ípková,

hladíc si svj visulý laloušek,

yPindar a Homér, a slzavý Horác, a všech

devatero Muz" — val Heklor — „proti tomu

hadry a plevy!" — A na to uchopiv Hurdiburdu

obma rukama, lak vysoko jej pozdvihl, až zavadil

hlavou o holuba u prosted stropu visícího, jenž

tím udeením k zemi spadl s roztíštnýma krídlama.

„Zpropadený obe! Rozbi eš mi lebku I Již

uletl !" kiel Hudiburda, na roztlueného holuba

ukázav. Tolienšlein natíral si kníry, a snivým

okem, jakoby mu sladké zpomínky projíždly moz-

kem, hledl pod sebe a jemným hlasem šthotal

:

„Nad Rýnem, nad Rýnem

Pevný strmí hrad.

Obrostlý je vínem

Ve pedu i v zad.'*

„Ach, ano nad Rýnem !" ozval se opt ruso-

vlasý študent v kout
,
„nad Rýnem tvrze a révy,

na Rýn labutí zpv — ach tam, lam kde Rýnský
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kraj, tam kvte sladké lásky máj — tam msíc

svítí, hvzdy se tpytí —

"

„Galimatiáši!'* petrhl mu e ve smíchu

Heklor. ^Labut a hvzdy, kachny a oharky, —
msíc a lásky máj! — Ohi! — Knedlíkem a vepo-

vým masem lépe se, synku, nasytíš, než paprskami

svtel veerních, a celou Kastalku nevzal bych

za džbán dobrého piva!''

„Jáf erta dbám o hvzdy a labut !" pravil

Hurdiburda s dstojnou pýchou nadaného pvce,

^aniž pálím žertvy Apolinovi, — a pec mi koluje

v tle pravá básnická krev. Patím k onm básní-

km, qiiibvs aríe benigna, et meliore luto finxit

praecordia Titan.^

„Hrome! — Blesku!* zvolal u podivení Hektor.

,.Jaké sedí to tam strašidlo ? !" a ukazoval na

konec rakve.

„Medvd '. Medvd ! Zabte ho !" kielo napilé

tovaryšstvo.

Pi zpvu o bleše pišel totiž jakýsi cizinec,

a nevida nikde prázdného místa krom u stolu

rakve, na jeho konci se posadil. Ml na sob
blavý medvdí kožich a na hlav chlupatou epici

stejné barvy. V jeho oblieji nesíslné rozbíhaly

15*
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se vrásky valn užilého života, a stíbroskvélé

jeho vlasy v dlouhých splývaly mu kadeích až

na ramena. Šedé však jeho oi svítily jaksi

bujným zápalem mladistvého rozmaru
,
jakoby o

nm svdily, že ješt nepodlehnul bemenu stáí

a starosti.

Opilci vyvalovali na oi a otvírali huby,

jakoby ho pohltil ciitli.

Ponvadž se díve pro samý hluk a zpv
nieho nedovolal

,
použil nyní té malé tichounké

pestávky, a obrátiv se k paní Cípkové
,

jal se

s židovským pízvukem takto mluviti : „Pelíbezná

Meluzino, hrdlo mé žízní prahne. Nechtla bys

se smilovati a pinésti pro ukonejšení tlesných

mých chtí kus masa a pintu piva?"

Paní ípková rozepejila se jak krocan na

ta slova, a zvolala hnviv: „Co vy, ddku, pe-
zdíváte mi Meluzinou, — jdte si jinam, zde není

pro vás hospoda, a pro židáky nevaím a nena-

lejvám —

"

„Zadrž, sladounká arodjnice!" pejal zas

starec slovo s prosebným hlasem. „U kostí Abra-

hamových tebe zapísahám dej se mi najíst a

napit, — jsem ušlý a picházím z dalekých zemí."
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^arodjnice! Ty a já!" zahroohtala vztekle

hospodská a skoila do kuchyn pro košt.

„Stjte, paní ípkovál — Pry s košttem!

— Pivoku! Pivoku!" kieli Hektor a Hur-

diburda. „Pivokou potrestáme odvážlivce, jenž

se k našemu stolu posadil."

„Pivoku !" zahrímali pijáci obstoupivše dr-

zého starce v medvdím kožichu. Starec sqdl

u prosted té hluné chumelice s usmívavou lho-

stejností, nedbaje ani na výhržky rozpustilých

mladík, ani na potupná slova a úsmšky, a vyndav

z kapsy pikslu, s pívtivou ochotností podával

všem okoloslojícím tabáku. —
V tom se vrátila paní ípková s pivokou.

Byl to dvoupintový kamenný džbán s velikým

bichem a cínovým víkem , velmi oupravn vy-

soustruženým, všecek plný erstvého piva ode

dna až na samý kraj. — Hektor vzal nádobu, a

pod nos starci ji postaviv, jal se takto hovoiti:

„Strejku Methusaleme! — vyvalte oi na

tento džbán. Džbán ten zove se pivokou , a

trpkým chmelem hojn zapáchá. Abyste si však

jeho trpkost na mnohé liliputské kapky nerozcmíral,

musíte celý ten džbán, celou tu hokou pivoku
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jedním douškem až na dno vyprázdniti, A jak

mile to uiníte, jeden každý z nás dá vám bra-

trské políbení a ruku svou , a od toho okamžení

stanete se spoluoudem pijáckého bratrstva u mo-

drého kocoura, a pravodatný hlas i místo budete

míti u stolu rakve."

„Ó, vy Kikerone!'* ekl na to starec. —
„Mnoho eí, málo rozumu. Podívejte se dobe na

mne , a nejste-li slepý, uznat musíte, že nejsem

houbou, abych tolik piva do sebe vsoukal."^

„Musíte!" zvolal hrozivé Hektor. „Než skon-

íme píse, musí ta nádoba prázdna býti až

na kapku, která by za nehet šla. — Zaneme!"

A nyní se ozval zpv na zpsob houkání zbou-

eného vtru, a staec v medvdím kožichu zpíval též.

Po skonené písni stála dvoupintová pivoka

posud na stole, plná erstvého piva ode dna až

na samý kraj.

„Trychtý ! trychtý ! — Na stl s tím med-

vdem!" zvolal Hektor.

„Dejte mi pokoj," kiel staec; ale v lom

okamžení byl již mohutnýma rukama uchopen, a

jako kapr položen na stl. Nkteí drželi jej u

hlavy
,

jiní zas u nohou, a Hurdiburda rozevel
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huby. Svévolný Hektor skoil s pivokou na stl,

a již chtl nalívati jemínkovou záplavu do

trychtýe , v kteréž by se dech ubohého starce

dojista byl utopil, an náhle na djišti toho nezdár-

ného konání nkdo se vyskytnul, jenžto nevas-

ném^j a nepedloženému žertu jedním rázem konec

uinil.

„Ustale!" zahml silný mužný hlas. V lom

samém okamžení slítnul Hektor s pivokou se

stolu , Hurdiburda zavrávoral a vrazil s trych-

týem do kamen, a ostatní se rozskákali jako žáby,

když se do jejich kalužiny kamenem uhodí. Velký

me blýskal se v povtí, na vše strany se otáeje,

každému hrozil jistou záhubou. Paní ípková vy-

pouštla na svém stolci pežalostivé ryky pod-
šené kvony, cizí hosté uklízeli se bez zaplacení

cechu od postranních stol, kachel výpad z kamen

a náramný kou vyítil se do svtnice a zahalil

na chvilku bojovného cizince i medvdí kožich

hustým oblakem.

Mezi tím zpamatovali se polekaní rytíi od

stolu rakve, a okolo Hektora u kamen stojíce,

s podivením a hnvem hledli na samojediného
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lovéka, jehožto postava opt z tratícího se dýmu

vystupovala jako hrozné strašidlo. Že však stra-

šidlem není, brzo okázal cizinec, volaje, by se

mu pinesl džbán piva.

„Z cesty !** vali renomisté a chtéli ke stolu.

y,Miserere vobis !^ zasmál se opt peudatný

ochránce medvdího kožichu, a na rychlost blesku

zatoil meem okolo .sebe. Pak opt zvolal : „Džbán

piva, pekelná arodjnice, a kus uzeného masa

pro hladového chlupáe. — Varujte se, kloukové!

— dlouhý mám špejl, a takových ervík mohla

by se celá kopa slehnout na až po jílec." — Bylo

to veselé podívání. Staec v kožichu sedl na

stole a s hrozným smíchem vykikoval: „Har, har,

mrkvika! har, har! Druhý to Goliáš, Filistinšlí

!

Druhý to Goliáš!''

Hospodská pistoupila k nemilému a nevítanému

hostu s bázlivou pokorou, a postavila uzené ^a pivo

na stíil.

„Jez a pí, mj staeku I — Tu máte peníze,

paní hospodská, za veei a za ono pivo, které

jsem tam v kout vypil. Díval jsem se dosti

dlouho na peudatné konání tchto velmož, a

velice lituji, že tak výborným pivem chtány
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lakových niemník prolejváte. Dobré pivo melo

by se toliko vait pro dobré lidi a luza mela by

ze strouhy pít.''

Po tchto slovech nasadil levicí džbán na

ústa, a pravicí pozdvihl zbra, hotov udeiti kaž-

dého, kdož by se k nmu na krok jen piblížil.

Po nkolika notných douškách, a když se staec

najedl a napil, odstril džbán a mísu se zbytkem

uzeného a uchopiv starého medvda za ruku, ubíral

se s ním hvízdaje, ze dveí. Ted teprv nabyli

postrašení mysli a spchali za ním.

II.

Blalba v kitpii. — Matka a dcera. — Kulatý pán

s vrkoem. — Hádka a medoustá sousedka.

Skvostný chrám kižovnického kláštera blíže

Pražského mostu býval toho asu valn navšt-

vován. Roznesla se totiž povst v lidu, že toho

kostela nádherná kuple neobyejné okrasy nabyla,

docela novou a pevýbornou malbou na obmítce.

Malování ztchovalo se až po dnešní den v nepo-

rušené skvlosti barev
,

jakoby teprv nedávno

í umlcovy ruky bylo vyšlo; pedstavuje dobu
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všeobecného z mrtvých vstání. Nejvýše v stedu

nebeského prostoru, Bh Otec vidin jest v d-
stojné sláv spravedlivého soudce, a podle jeho

pravice skupení cherubín, nesoucích Spasitelv

kíž. Z jiné strany blíží se Rodika Boží s valným

zástupem svatých a blahoslavených, z druhé strany

zas Vykupitel s prvodem Apoštol a Otc sta-

rého zákona. V nižších oblacích na mnohé strany

zalélající angele do trub hímají jako v rozkázání

mocném, a na nejnižších, posledních mezích okrou-

hlého obrazu otvírají se hroby, a z rozsedlin vy-

lézají a vystupují k novému životu procitlá téla

umrlých u velkém potu a hemžení, a u prosted

tohoto zmatku na povrchu zem stojí angel se

srpem v pravici své, as na výklad slov svatého

písma : „Což bude síti lovk, tof i žíti bude."

Ohromné to sestavení skupin a postav p-
sobí pi prvním pohledu na oko ponkud nemile

a nepíjemn co jakási smsice, tak že se zraky

od zdánliv zmateného a nepravidelného spojení

tolikerých etných pedmt, jako závratem pojaté?

bezdky odvrátit musí. Pi dalším však pilném

pehledání vynouje se zponenáhla z klamavého

zmatku, jako druhdy z vné smsice krásný svt,

M^^ISbMsS.
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umlecká jednota myšlénky, a zdravý rozum brzo

poznává, že obrovské lo dílo plodem jest geniál-

ního pojemu, a že každá jednotlivá, ba i ta nej-

vzdálenjší a nejmenší postava dokonale vyvedena

a píslušným výrazem opatena jest, a že u

veškeré práci správnost v kreslení na vzdor leh-

kému, zbéžnému malování pohešiti nelze.

Na den svatého Mikuláše o polední stáli na

stupních , ku kostelním dveím vedoucích , pan

Erasmus Svaigert, starší Novomstského malíského

cechu, a malíský mistr Petr Prandl, v horlivém

hovoru o malb, na kterou se práv byli podívali.

„Dejte ini pokoj, miste," dí Svaigert ponkud

zlobiv. „Šílené myšlénky, nedbalý šttec, áry

máry, žádný poádek, žádné sestavení. Ale tak

jest, jinak tomu ani ti hejskové nechtí, každý pra-

cuje jen podle své hlavy, a dosplejších muž se

nezeptá. Známf ho, znám, ml jsem ho v uení,

— žádnou barvu mi poctiv nerozetel. — My-

slíte, že se takovým poteštním, takovými bludy

umní napomáhá? To dlá zlou krev u lidí,

pivádí umlost i umlce na mizinu, a takový

kmotr Halabala též nieho z toho nezíská."
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^Lirum larum, Švaigerte," skoil mu Prandl

s potutelným úsmTchem do ei. „Co tu breben-

cujete o mizin umlosti a umlc ? Na této malb

sám Michálek Angílek mnoho by nevyškalirovaL

Ponkud píliš ohnivá barvitost, sem a tam mla-

distvé penáhlení, a jedno k druhému — na tom

obraze nalézám tolik dobrého, že se mi zdá míra

dobroty býti pevršena. — Vte, jáf lomu také

trochu rozumím, a. mám za to, že v Praze nikdo

posud nic lepšího na vápn nedokázal."

„Aj, aj, miste Prandie," ozval se starší ušt-

pan, „tof by nebylo pro vás peveliké pochle-

benství."

„Pravda zstane pravdou ," vece Prandl.

„Ncníf mj obyej, abych cti vyhledával v po-

tupení zásluh bližního. Umní mnu posud špatn

krmilo, a tlnatost má nemže se ovšem vyrovnati

vaší: ale já pec umní miluji pro jeho spanilost

a krásu, a nikoli pro tuná sousta, která nkdy
nehodným rozdává."

Švaigert se zapýil a kousnul do pysku.

V tom vystoupily dv ženské osoby z kostela.

Jedna starší, ba již v;iln stará, v brunátném da-

mašku a v erném epci, druhá mladá a spanilá
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jako liliový kvl, v rnodrotemném odvu. Jak

mile se piblížily k dvma panm, zavel Prandl

k další rozprávce otevená ústa, a pan Svaigert

obrátiv se k dívce, jal se takto mluvili

:

„Nuže, Veroniko, jak se ti libí to malování?*'

„Milý ujc," hovoila dívka s výrazem slušné

skromnosti, „to je veliký, velikánský obraz. Kdy-

koli jsem se do hry podívala, zabolely mne oi,

a moje smysly šly mi kolem. A ponvadž jsem

hlavu ztratila pohledem na tolik etných hlav,

nelze mi soud o malb pronésti."

„A pro jsi koukala poád do vejšky?" pravila

stará. „Mn by se byly vnitnosti zvrátily, kdy-

bych se podruhé nahoru byla podívala."

„Rozumy ženských bývají v posuzování ta-

kových vcí bystejší než samých mistr," ekl

starší. „Pirozený, nepedpojatý cit —

"

„Dejte pokoj, pane Švaigerte," skoil mu
Prandl s hrozným smíchem do ei. „Pjdu, abych

si tch rozum nakoupil. Nemjte mi za zlé, panno

Veroniko, odpovd vaše byla dobrá a nezkušené

dívce píslušná, ale váš pan strejc — ten nkdy
hezky do vtru bodá a see, nic však nekrvácí.

S Bohem !«
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S tmito slovy obrátil se Prandl a ubíral se

na mast, a pan Švaigert kráel s obma ženskýma

jesuitskou ulicí k Peršteinu, kde ovdovlá paní

Lidmila Hercogová ve vlastním dom své obydlí

mla. Na cest pustil pan Svaigert dlouho zatajené

nevrlosti a zášti celou uzdu, a jeho sestra piln

mu pizvukovala. Veronika podle nich kráela

tiše a se sklopenýma oima.

Paní Lidmila hovoila as takto : „Nepochopuji,

pro lidé tolik cincirant s tím obrazem dlají.

Jáf pocházím z umlecké rodiny, mj muž kra-

mail s obrazy do všech úhl svta, a tudy roz-

umím barvám a kreslení, ale ten obraz na stn
je pouhá mazanice, a následovn i ten, kdož to

maloval, mizerný maza.'*

,,Ale, m-.tko,'- ozvala se Veronika v uzardní,

jakoby již déle nebylo možná snášeti tak hanlivé

ei, „ustate ji? hanobiti vci, kterým dokonale

nerozumíte."

„Nu, tu to máte, bratránku," zvolala hlasit

paní Lidmila. „Ona mne kára. — Mluví po-

sud z ni láska onch as , když u vás ten

vtroplach barvy tel — proto se ho zastává, ale

práce jeho zstane proto pec špatnou prací.**
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V tom okamžení paní Lidmila náhle uml-

kla , a hlubokou uinila poklonu. Jakýsi tlustý

malý pán pišel jim naproti, a velmi sladce se usmí-

vaje , pepodivn se toil na tenounkých chodidlech.

Bylaf to smšná postava. Velké kulaté bicho, krátké

a tenounké nožiky v piléhajících aksamitových

spodkách a bílých punochách, brunátný obliej

jak v ouplku msíce tvá, malé šedivé oiky a

na hlav pudrovanou vlásenku s ohromným vr-

koem.

Byl to pan Slehlíek , držitel pkného statku

a domu, patrných to výsledk jeho pée a pilnosti.

Paní Lidmila špiatila dle zvyku ústa jak ry-

bika, pan Švaigert se hluboce klanl, a Veronika

sklopila oi.

Pan Stehliek, když nkolik. wiJostných po-

hled na Veroniku byl vystílel, jal se takto mlu-

viti: „Jdu se podívati na tu skvnou malbu, o

kteréž se tolik hluku dlá, — hm, hm, — jsem

znatel šttce a barev, — hm, vox popuH není u

mne vox Dei — má obrazárna stojí mne hezkých

penz. Co tomu íkáte, pane Švaig-erte ? —• A vy,

krásná panenko ?*

„Práv picházíme od kižovník,* ekl Švai-
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gert s opovržlivým úsmchem. Peslrá mazanice,

slátanina, — všeclio hr — lir — , velectný pane,*^

„Hm, myslil jsem si to, hm,'' zaal znovu, a za

lim hm skrýval obyejn své jalové iTYsIénky,

— „Již dovolíte abych vás doprovodit sttiéi, paní

HercO£rová. Vy též takovým vcem rozumíte, —
znalf jsem vašeho manžela — hm — , a mnohý

obrázek jsem od nho koupil, — ml hezký sklad,

— hm hm, — hm, a — což vy — panno Vero-

niko — hm hm, co mysle?"

Veronika náhle se protrhla z myšlének ne-

toliko hovorem o malb rozumujícího pána, anobrž

tajným štulcem laskavé matinky.

„Ach ano, dobe máte, cný pane,*^ odpo-

vdla v zmatenosti, — „pkný je to obraz — a

nemohla jsem se dost nadiviti živosti barev a —
ach!!" — druhý tajný štulec.

„Hm, co je vám?** otázal se pan Stehlíek.

„I šlápla jsem jí na kuí oko," odpovdla

místo ní paní Lidmila.

Pišli dom. — PanStehlíek ješt jedenkráte

v zápalu toužebné milosti na Veroniku pohledl*

zakašlal, a o brzké návštv všechny ujistiv,

odešel. Pan Švaigert odebíral se na nové msto*
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jMlky posadily se ob ženské za slui k obdu.

Po jídle, když slará sliK-ka nádoby uklidila, jala

se nialka taklo mluvili: -Nu Veroniko, lob dnes

ani jedin-) sousto nechutnalo, snad prolo, že jsem

tvého .a.'v<nka, tvého n;:!ána nepochválila, toho

niemníka, na nhož se s t-leni i s duší vsíš, a za-

pomínáš na linskou pu íišnost a cudnost panen-

skou. — Fi hanba! — Ale ješl jednou a naposled

povídám, nedlej si na nho myšlénky, ten dareba

nesmí již pes práh mého poestného domu."

„Tak potupná jména nezasluhuje,'' pravila

Veronika s pláem. „On je poctivý , šlechetný

lovk a clí a váží si vás, a miluje mne.'*

„Hlouposti ."* zvolala matka zlobiv. .^lovk

^en mne nectí, aniž tebe miluje. — A slovem,

takový hejsok, jenžto s tuláky a nezdárr.íky ulice

a hospody vymetá, nebude nikdy mým zetm. —
Pro tebe našel se jiný muž. Pan Stehlíek, muž

dstojný, bohatý, uchází se o tvou ruku, — tak

mi ekl bratr, a tuším ty se nebudeš zpovati a

lakovým štstím nepohrdneš."

„Ba pohrdnu, •' odpovdla Veronika a ustou-

pila k oknu.

„Že pohrdneš?! — I ty bohaprázdné stvo-

Malí Rainer. 16
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ení!- zvolá a hlasité paní Lidmila a vzlekle sebou

trhla ^Dokej jen asu, však já ti tvého cukrouška

z painli vyšleháin. Okna dám zazdít, kvtiny

rozšlapu, nebuf piedobie vím, že si dáváte z okna

ziiamení.''

V tom okamžení bylo siy.eli klepání na dvéte,

a hned na lo vstoupila paní sousedka Maria Pal-

cová se sladounkým pohledem do pokoje. 1 pi-

kroila k rozzlobené piílelkyni, objala a políbila ji,

kouc: y,Aj ty nuly Božíku, co se vám stalo,

paní Hercog-ová? — Tesete se jak osyka.'-

„1 la holka zas mne tak pozlo1)ila ,** odtušila

posud v horlivosti pani Lidmila , a ukázali na

dceru, klerá práv s pláem do své konuirky od-

cházela. ^To náš starý a vný rozbroj. — Co

mi len lovk zlosli nadlá l'^

„Rainer
, paní sousedko, Ilainer, není-li

pravda?-' otázala se Maria s ušlépauým hlasem.

— ri^ch, uíilá paní sousedko ! strašlivé noviny,

ukrutné, hrozné vci. Pononík p-sl a ukrutný

prá, led íeprv jsem ho poznala. Ale zejlra ráno

dám mu výpovd, ba ješt dnes, — s lakovým

lovkem nechci pod jednou slechou bydleli.''

„Co mále s Rainerem?* ozvala se paní Lidmila.
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pekelný rámus na ulici ? — As po dvanácte vy-

triilo mne ze spaní hrozné bouchání na vrata,

Celá uleiianá zvednu se v posteli, a zbudím muže

;

na ulici pibývalo hluku silných mužských hlas

a inení me , až mi srdce slraclicin usedalo.

— Hned na to praskalo to pud námi, jakoby dm
se boil , a slyšeli bylo tžké kroky z prjezdu

a po všech sciiodech nahoru, a zas z ulice temný

hovor a vzdychání jako od unurajíciho aneb ra-

nného. Nemohla jsem již spáti. Sotva se rozc-

dnívalo, šli jsme dol; ach, nastojte ! — polo-

vice mých vrat lcže'a v prjezde, jako násilím

ze sležejí vymknula a roztíštná, a kamení ped

domem bylo krví zbarveno, a dlouhá stopa usedlé

krve táhla se pes dvr pes všecky schody až

-k samým dveím Rainerova bytu **

„Ejhle, tof jsou pekrásné noviny!-' zvolala

paní Lidmila. „Tof by byl muž pro mou dceru I

Práv jako mj muž, ten pobhlík."

„Váš muž?" chytila se toho slova rychle

klepumilovná paní Palcová. ,,Váš muž! — eknte
mi pec , co se s nítn stalo ? — Neslyšela jste

pranic o nm po tolika letech ?*

16*
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„I ten lolr!" prohodila v trpkém rozpomenuli

paní Lidmila. -.Všecky hezké obrazy, moje peníze,

perly a korálky, všecko, co pknélio a drahého,

pobral a zmizel. Šel prý nékain pes moie da-

leko až do Amsterodamu v ppolku njakého

cizince "

„A což vaše dcera Veronika? — Nezasteskne

si nikdy po otci?" tázala se sousedka.

„Když nás opustil, byla oullé dcko v pein-

kách, a žádného nemá na upamalování. — Mn,
mne má to dvce za všecko dkovali. Já se o ni

starala, já ji vychovala, dni a noci jsem probdla

na jejím loži, když v horké nemoci ležela, ale ta

nevdnice špatn mi splácí, a lásku svou skládá

v niemníka.'^

„Tol nezdárné dít ," pravila paní Marta.

^Ale jen zlrpení, milá paní sousedko. Ten daremný

liainer již naposled se díval do vašich oken.

Píijdu a hned na míst mu vypovím."

„Uite tak, milá paní sousedko," ekla na

to velmi ochotn paní Lidmila. „A já budu te
své dcei ty hezounké noviny vypravovali, a za-

vsím k tomu lakovou kapitolu, že se mi dozajista

oá toho nezdárného Rainera odvrátit musí."
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S tímto obapolným pedsevzetím rozlouily

se ob slaounké sousedky.

III.

Cibulemi obložená hlava. — Sen. — líaiiemský cibulá.

— neoekávaná návšléva. — Dc stbetnice.

Naproti stál dm paní mydláky Marty Palcové.

V prostranné svtnici druhého poschodí ležel na

sprosomikém lehadle íís tricílilelý lovk velké,

mohutné postavy a ušlechtilé tvánosti. elo ml
zavázané bílým, nnsly zkrváccným šatem, a jak

se zdálo velmi tvrdé spal. Vedle jeho lože sedl

starý muž v medvdím kožichu a s chlupatou e-
picí na hlav. Bez hnulí hledl na spícího, a po-

zoroval každé jeho oddechnutí, aneb vložil asem
suchou svDU ruliu na jeho poloobnažená prsa<

jakoby poítal tlukoty bijícího srdce. — V zadu.

v pokoutním výklenku, stálo nkolik malíských

šráká a rámc, v pedu leželo nkolik plochých

kamenu na tení barev, malíské šttiky a hole

;

u velikém nepoádku na zemi , na kamnech a

stolích rozliné rytiny na mdi a devu, hlinná

a sádrová poprsí, a nade dvemi visela loutna a
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podle ni obraz milostné usmívající se Madony.

Hned u prahu válel se široký kožený opasek,

zciíchaný klobouk s pevelikou stecliou a dlouhý

me; u okna ležela vysoká bola, druhá pod po-

stelí, a vedle na truhle tmavozelený kabát, hojn

pokrytý mosaznými knoílíky. Práv poínal sfr

rozmáhali veerní soumrak, a spá na lehadle,

jakoby se protrhoval z veselých sn, poal se lak

hlasit a tak rozpustile chechtati , až se okna

otásla, a chlupatý staec polekaný vyskoil.

„Co pak se to s vámi dje, irifij Herkulcši?-*

íázal se chlupá v podivení. „Což vás již bolest

pešla, a zapomnl jste již na mdlobu a na ránu,?"-

y,Do pytle s mdlobou a ranou !" odtuSil druhým

napoád v pehrozném smíchu ; i sáhl si na nos,

jakoby se pesvdili chtl o jeho pítomnosti.

„Hrome ! to byl kapifální sen ! Každá žilka se

mi posud veselostí chvje, jako struny na Eolské

harf. — Vyobrazte si Rembrandovýui šttcem a

humorem Satanášv plamenný obyt, jeho sídelní

msto s veškerou lou smrdulou nešvárou. Za

papírovým praporem, na nmž místo fáboru vi-

diny byly rohy , kopyta, ocasy, táhly u valném

prfivodu veškeré ábelské ady, eledi a poádky
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v rozmanitých masopuslních odvích. Mnohý í;crlik

ukrytou ml nejapnou svou nohu v aksamitovém

stevíku, a hrd si vykraoval, jiný zas s okuláry

«a nose a s pudrovanou parukou na hlav d-
stojn se otáel, nkteí mli rylii'ská brnní, na

l<rlvu ocelová okruží a u beder mohutné mee,
nfekteí dlouhé, hedbávné kabáty, a zas jiní ecké

a íjnské tuniky a bosé nohy, a popelnice na

hlívách a jiné trety. Bliží se ke mn, a jeden

po druhém vlízá mi do nosu a zas uchem vy-

líz ven, a celý ten pekelný prvod tím prchodem
šel, a v nose poali konen zpívati a v lúich

na iludy a sice na Strakonické hráti; tak že tím

šprýmem hlava mi zaala brnti, a veselost jich <í

do hrdla mi vjela jako škytavka, až jsem jí musii

popustit uzdu, abych se neudusil. — A nyní, sta-

eku povz, zdali máš chuf k pivoce zas pi-

Yonti ? — Kdybych se v pravý as nebyl pitoil,

ta rakev bylaby tvoji rakví bývala. — Jak po-

chodils dole minulé noci ?"

„S pomocí vaáeho bitkého mee, a pod zá-

štitou svého kožichu a epice, dosti levn,^ od-

povdl staec. „Moje kže je celá, vaše však,

vehkodušný Herkuleši, ne zcela. JNa hlav máte
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takovou díru. že by se mohla kráva z ní napit.

Rána toho holotnka, a byl lo ten samý, co niné

trychtý do huby vecpal, tak tuze vás omráfila,

že jste njaký as jako bez duše ležel."

,,Však pec myslím," prohodil druhý v smíchu,

„žt; se mne ti kolohnáli podruhé vysli-íhají. Z ve-

era se tam podívám, abych zvdl, mnoho-li as

z tch pták okulhavlo. — Libo-li vám. zájor-

dánský kmenove, mžete zatím v mém skromném

píbytku si pohovt, neb jste snad zde cizí, a po-

íná se již smrákali."

,,Hi, hi, hi!" ehtal se staec jako diblík ze

Smíchova. ,.Jscmf tak málo zájordánským kme-

novcem, jako vy Herkulešem Jef mj šil)a'ský

obyej, že si rád bud" na jazyk, aneb za uši n-
jakou .škrabošku kladu, abych se lim lépe jiným

do duše podívali mohl. Vera veer byla b^ se

mi málem tato škraboška bez vaší pomoci šertídn

porouchala. — Nejsem, sladounký piteliku, ím
se býti zdám, a nezdám se nikdy, ím vlastn

jsem."

^Zpropadený mudrce! Kdo pak jste?" otázal

se druhý.

^Harlemský cibulá!" odtušila se smíchem
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chupatá epice. „Ohmatejte si jen hlavu, a shle-

dáte, že elo vaše cibulemi obloženo jest."

„Na mou vru ! — Hlava má napáchla cibulí,

a nyní cítím, kterak se mi ten Rembrandský sen

do mozku dostal."

„Váš stav také jsem již uhodl," jal se zas

starec mluvili, a poobrálil zraky své na Madonu

visící vedle loutny. „Je to božské emeslo! a

chtl bych na to pisahat, že pravým umním na-

pájená duše nevymnila by hrnec dobrých barev

za celý Heidelberský sud Rýnského vína, aniž

obratný šttec za zlaté žezlo'. Pkným obrazm

vždy se koím s modláskou uctivostí, a mnoho

si na íom zakládám, kdy se mi podaí proslulému

malíi do tváe nahlédati, a pozahívati skehlé

své oudy na výsluní jeho slávy. Již mluvte, šle-

cheíiiý Herkuleái , z jakého pramene piíjuií vaše

vyteklo, abych konen zvdl, jakému to ptáku

velikánu za ochranu svého hrdla podkovali se

mám."

„V skutku, pane, vy jste švitorný, veselý ho-

spodá," pravil mladý muž, sahaje pod postel po

druhé bot , aby ji obul. „Jsem malí, jak jste

uhodnul, a jmenuji se Václav Rainer. Ješt jsem
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však nic dokonalého neurobil, aby si lidé na vcj-

sluní mé slávy oudy své zahívali. Až posud

kreslíval jsenfi svým meem práv tolik, a snad

více, na obliejích než na plátn. Nejprvnjší

své dílo vlepil jsem do kuple kižovnického kostela.

Jdete se jen podívat, a usoudíte-li pak, že byste

se mohl na výsluní mé slávy zahívat, vrafte se

zas a tebas na tom výsluní se upete."*

.,Jsle snad cizí pták?** otázal se staec.

„Nikoli, medvédíku !^ odtušil Rainer s lehkým

úsmvem pýchy. „Jsem Cech a pyšný na svj

slavný národ. Po cizin nikdy se mi nezachtlo.

emukoli jsem se nauil a co umím, nabyl jsem

doma. Nikdy jsem nevybíhal z vlasti své, abych

v cizin po cizím šperku slídil, a pevn na tom

jsem se ustanovil, že neslezu do stáda posunku-

jících opic"

„Aj tof pevýborn hovoíte, miste Rainere,"

jal se opt starec mluviti
,

pebíhaje zraky po

pokoji rozestavené obrazy. „Mn se však pec

zdá, žo jste, a snad bezdky, v olejní malb na

stopu Holanana Petra z Bloemenu zarejdil.'*

Rainer vyvalil tuze na chlupatého starce oi,



251

a kvapn se otázal: „Kde pak jste si tu domnnku

koupil, šibalský cibulárí?

„Nemusil jsem daleko pro ni," odtušil staec.

„Zde na posteli jste ležel a spal, a já sed vedle

vašeho lože, piln jsem se na vše strany ohlížel

a divil se obrazu na onom šráku, i též Madon
vedle loutny, a tu jsem i hned poznal, že chlupy

Petra Blocmského aneb Standarta, jak se jinak

zove, do vaší íliky vjely.'-

_I bodejž vás, — vyf jste istý cihuláí' !^

zvolal Rainer v podivení. -Poznáváte-li ptáky

podle peí a zpvu, musíte býti ptáníkem. Co

se však mého malování dle Standartová zpsobu

dotyce, ubezpeuji vás, že jsem již drive tak

maloval, než jsem o Standartoví vdl, a že pí-

buzenství obou našich šttiek holé náhod pi-

ítati musím. A mimo to není malování na plátn

aneb dev moje jeniná snaha. Takou plátnou

nesmrtelnost záhy prach a ervi sežírají , a za

vzorný dkaz toho vám uvádím pevýborný karton

slovutného Leonarda da Vinci. Já lepím radji

slávu a nesmrtelnost svou na stny a do vápna,

aby nimravá , zkázychtivá lidská ruka pedb-
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hunky moje k vnému živobytí tak snadno porušiti

nemohla."

„Ach milý, nesmrtelný mislíe," pravil na to

staec s lítostným úsmchom, „co lidé nedokáží,

inívají peaslo vrabci. Lazury a vápno opadá-

vají a žíravé povtí nejskvlejší barvilosl pále-

ného cinobru, na špinavou méní popelavost. Ne-

smrtelnost vaše padá tedy vrabcm a povtí
za obt."

„Dokonalý malí," ekl Rainer, „uefintí svá

díla žádnými lazurami. Pede vším staré, vylcželé,

dobe vyhašené vápno za erstva a za mokra

vpravené na stnu, pak obratnou, kvapnou ru ou

barvy do noho, a pak af mi nkdo ekne, že

moje nesmrtelnost oprýská, aneb že ji vrabci a

povtí sndí. Takové práci (ivšem každý nerozumí,

aniž vždycky ten , kdož rozumy své v palácích

Vatikán, Barbarin a Farnes brousil. Kdyby

byl slovutný Leonardo Vinci svou veei Pán na

sprostém Zdibském vápn vylíil, divili bychom

se snad posud nesmrtelnosti Milánského hospod-

ského, jehožto ošklivou tvá uražený umlec Ji-

dášovi udlil.'*

V lom okamžení ólevely se dvée, a s vy-
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itiknulítn: „Rainere ! Rainer' vbhla ženská po-

stava do pokoje, a jako bázní a nullobou zchvá-

cená zflstala na prahu stáli, podpírajíc se o veeje.

„Pro Boha, Veroniko!" zvolal Rainer, a pi-

skoiv vložil dívku do svého náruí,

„Žiješ?" šeptala Veronika mdlým hlasem.

„A pro bych nežil?"

„Ach moje matka, — moje matka," jala se

Veronika zas hovoili, pro samý plá ale nemohla

dále.

„Mj Bože, co pak se pihodilo?"* tázal se

Rainer s ouzkostí.

-Ualka dnes na mne opt dotírala , abych

upustila od tebe, — že nikdy svoji nebudem, —
že nikdy pes práh domu našeho kroili nesmíš,

žes pro své tuláctví minulé noci k ourazu pišel,

žes snad zabil, a tvou krev i télo vidla prý

tvoje domácí paní , a ta matku mou o tom

všem ujišovala. Ach, tu m pojala hrozná ouzkost,

kamkoli jsem se obrátila, vstupovala mi tvá krvavá

postava do cesty, a konen nemohla jsem odolat^

touze po tob, a odkradlajsem se a utekla k tob^

abych se o všem pesvdila. — Ach, a Švaiger

mj strejc, též na tebe soí. Tvou malbu u
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kizoviiík luze pohanl a pravil, (Jokiid on na

živ a starším malírskélio cechu, nebudeš v Praze

ni i sirem."

„To je za lo, že jsem mu nkolikrát pravdu

povdól,'* odtušil Rainer.

„Švaifferl? — Švaigerl?^ ozval se v koute

cibuiá, kam se byl uchýlil, když dívka do pokoje

vešla. Veronika v zmatenosli své mimo Rainera

nikoho v pokoji netušíc, velice se ulekla, a kroky

své obracela k odchodu. Rainer všíik uchopil ji

za ruku, ka : „Nelekej se, drahé díle, a pokej

jesle nkolik okamžení. Ten pán je cibuiá, a

vera veer nelitoslne by byl zhynul , kdybych

mu nebyl pispl/'

„A vte, milá panenko," vskoil mu do ei
staec, „že mistr Rainer tehdáž pro nezbedníka

.svj život nenasadil. Týkalo se to mých šedin^

že své bohaté kadei-e v nebezpeí uvrhnul , a

véru zle by se mu bylo jeho šlechetné ochotenslví

zplalilo, kdyby neuml tak dobe meem vlád-

nouli, jako šttcem. — A nyní, milá panenko,

dovolte jednu otázku. — Je pan Svaigerl, o ktc-

re'mž jslc se díve zmínila, váš strejc ?"

„Tak jest," di Veronika. „Matky mó bratr.**
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„A jak se jmenuje vaše matka ?^' láza! se

slaec ponkud dlkliv.

^Lidinila Ilerzog^ová.*'

^Hercogová!'* zvolal chltipác vesele. „Jste

'tedy Hercog^ova ? — Již dovolte, abych vás v celo

ipolíbil. To políbeni vám dávám ve jménu vašeho

otce , s kterýmž jsem se v Harlemu seznámil

:

byl to poctivý muž a mj nejzamilovanjší pítel,

a myslil, že mi moje pátelství lip zplalit nemže,

než když mne s vyízením do Prahy pošle, abych

vás políbil."

„Veliký Bože!" zvolala Veronika u velkém

pohnuti. ,.Vy tedy jste znal mého milého, do-

brého otce, jejž luze, tuze miluji. Ach eknte,

milý pane, zpomíná-li nkdy na své dít? —
Uvidím-li ho pec jedenkráte ? — Nežertoval jste

toliko se mnou a nelhal jste ?"

Veronika pronesla tato slova s tak velou

srdeností, že staec, pohnutý tímto nelíeným vy-

znáním její dtinské lásky, poznovu její hlavy se

chopil a líbali ji zaéal.

„Hoj I hoj I" zvolal ve smíchu Rainer. „Jef

to moje milenka, a vy ji celou zulíbáte a místa

nenecháte, kam bych já svá ústa položiti mohl."
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„Bh vás žehnej, milá panno ,-' ekl zas na

to staec. „Kdyby váš otec byl píloinen a všecko

to byl slyšel, jeho uši bylyby samou rozkoší

slaly se velikými kídly , bylby vás ohjai a za-

hrnul uáratnuým ochotenslvím otcovské lásky.

— Musím vaše ofázky zodpovídati. Otec váš po-

sud žije a miluje vás. A akoliv jeho líce nyní

trochu vpadliíjší jsou
,

pi*ece je vesel a zdráv, a

velkou má nadji , že opt spatí svou vlast a

dceru svou; ale je chudý jako vrabec na steše.'*

„Snad je v nedostatku, kdežto mi zde v nad-

bytku žijeme ?" pravila Veronika truchlivé.

„V nedostatku není, ale v rákosí též n.-sedi,

itby mohl dlat píšalky."

„Ach, a posud nevím ,'' tázala se Veronika,

„pro mou matku opustil , s tím se mi nikdy

nesvila."

„On má í otevenjší srdce," odtušil staec.

„Vím o všem, a byla to zvláštní historie. — Matka

vaše prý ho tak tuze, tak dtkliv milovala, že

by se bylo málem srdce jeho bemenem této

dtklivé lásky rozmakalo, kdyby se nebyl v ías

uklidil na erstvé a volnjší povtí. A mimo to

chtívala, aby chodil s košíkem do trhu pro vejce,

I
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petružel a jiné trety, a nade všecko na mermo-

mocí usilovala, aby byl vrahem."

^Vrahem?'* zvolal Rainer ve smíchu.

„Nejmén katovým holomkcm,** pokraoval

staec
,

„on niusil totiž po celém dom pavouky

hledati, a nalezené pak nrlitostn zabíjeti a vraž-

diti , neb paní Ludmila tak velice nenávidla ta

nevinná zvíátka, že by se byla radji s vlastním

domem rozlouila, nežli s pavoukem pod jedním

krovem ve svornosti pebývala. Katovské to emeslo

konené se mu zošklivil<>, a jednoho dne, bez

slova promluvení zmizel, zstaviv dm a statek

svj, pavouky a manželku svou Lidmilu, toho

nejvtšího a nejkousavjšího pavouka, na tom samém

míst, kde se posud nacházejí."

V tom okamžení rozlítly se dvée, a tentýž

pavouk, paní Lidmila , vstoupila rozzlobená do

pokoje , za ní v patách domácí paní Palcová

S lucernou.

„Tady t nacházím, nestoudné stvoení?" zvo-

l»la hnviv matka. „Toho jsem se dokala, že za

niemníky bháš!''

flA v noci! — Fi, hanba, panno Veroniko!*

doložila paní Marta.

Malí Rainer. 1

«
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„Kli se domi, nezdárné díle!" zvolala matka

a chopila Veroniku za ruku.

„A vy, paneRainere, klite se z mého domu!'*

doložila domácí paní Marta Palcová.

„Stjte!" ozval se Rainer , a zlým ženám

vstoupil do cesty. „Do vašeho domu, paní Lid-

milo, poklid a mír se díve nenavrátí, pokud já do

nho nevejdu v svatebním kabát a co váš zef.

Až potud, velectná tchyn in spe, mjte svj ja-

2ýek za zuby, a nesužujte to dobré dít, nebof

jsem na Sketv šttec pisahal, že Veronika musí

I)ýti mou ženou, jak tomu sama chce. — A do

vašeho domu, milá paní Palcová, díve se mír ne-

pistéhuje, dokud já se z nho nevysthoval. Až

potud nehnvejte se na mne, a necht si vrata

spravit, a já vám je dvojnásobn zaplatím. — A
ty, milá, drahá Veroniko, miluj mne, a doufej v lepší

asy."

Po tch slovech políbil Veroniku v ústa a

elo, a ob ženy uchopivše dívku, táhly jí s sebou

z pokoje, a na schodech ješt ozývaly se jich

hlasy. Nyní teprv vystoupiv chlupatý staec ze

skrýše za rámcem, jal se takto mluviti: „Stará je

satanáš, mladá pravý andl. Jsle-Ii, pane Rainere,
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i za dne lak výborný muž, jak jsem vás shledal

po dva veery, tedy budu vám pomocníkem v uchá-

zení se o Veruninu ruku, a upletu jí vnec z nej-

skvostnjších Harlemských tulipán
,

jaké jsem

kdy na trh pivážel, nebot jsem cibulá tulipánový,

aneb obchodník v tulipánových cibulích."

Rainer vele mu stisknul ruku ka: „Nechci

se chválit, a sám uvidíte, že jsem tentýž pod

sluncem jako pod msícem."

„Pedevším bych ale rád vdl, jak as to

milé dít vypadá , ta vaše zamilovaná Veronika

Hercogova. Bylo již proklat tma, když do svt-

nice vstoupila, a pi svtle tch bab nemohl jsem

nic vidli, nebo jsem se ped jich nehty za

rámec ukryl."

„Verunin obraz visí zde na stn vedle

loutny ," ekl Rainer. „Krása její však nedá se

žádným jiným šttcem vylíiti, le Rafaelovým, a

já zstal za živým vzorem daleko pozadu. — Však

žízním jak ryba v síti. — Pjdeme k modrému

kocouru ?" Na to opásal si Rainer me a posadil

klobouk na hlavu.

„Chraniž m Bh ped neštstím!" zvolal sta-

ec. „Pjdu, — nikoli ale s vámi. — Brzo snad

se zas uvidíme." 17*
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Na to odešli oba z pokoje a na ulici vi-elým

stisknulím ruky se rozžehnavše, každý jinou cestou

kráel.

IV.

Zamilovatiý velbloud. — Praíšli šludenfi na zaátku

18. století. — Íi7idevinnte. — Mravenci. — Boj

mezi relblottdem a kocourem.

Tohož asu pracovní v pilkách a prackiích o

závod s modrým kocourem zamilovaný velbloud

v dlouhé tíd.

Pod velikánským rypákem toho zvílelo hýla

vysoká škola všech vysoce veselých a bujarých

myslivínfi, a dobije d-do by se íci, že v této Ito-

spod Múza si rozbila stan velmi neváznných a

však vhislcneckých eí a zpév.

Co l>'Mn o hospodáství Jenavských študent

na zaátku osmnáctého století pravil, velmi snadno

mžeme íci též o Pražských študenlích toho asu.

Po boku nosívali a >láeli za sebou tžké dlouhé

šaršouny, kteréžto pehrozným rachocením každému

jako na výhržku se oznamovaly, aby jim nikdo

do cesty nevstoupil. Na pedním konci hlavné
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nacházely se okrouhlé lupáky, as talíové velikosti,

a z léto snad píiny nazývaly se: „Polívkové

talíe slávy. '^ Odvy tchto nedouených, a nkdy

i peuených dareb bývaly obyejn rozcucliány

a rozervány, kabáty zapáchaly tabákem a pivem

;

na stevících, punochách, ba i na spodkách mívali

hojné vlrné prchody rozliné velikosti a zp-
sobu. Ve dne a v noci, bez umdiení a bez od-

dechu se potulovali, slunci a msíci pokoje ne-

dávajíce, na trhu pánovit kieli a nieho neku-

povali , mimojdoucírn po ulici dívkám pod epeek
nakukovali, držím ochotenslvím k nim se pitulu-

jice a j<j škádlíce, poádné mšfany ze spaní vy-

trhovali rozlinými rozpustilými ryky a vádami.

Kdo se jich nedržel, sloni divochem, kdo se piln

uil, buvolem, kdo poádn doma sedával a slušn

živ byl, svtnikou a peciválkem, a kdo darebail,

ertovým hochem a mastnou ferinou.

Jak mile se Rainer s chlupatým starcem na

ulici byl rozlouil, šel k zamilovanému velbloudu

vesel a s potluenou hlavou. Tam jej oekával

s tlupou ertových hoch a mastných ferin Pinde-

monte Caparlides, vlaský malí, pehorlivý dobro-

druh, jehožto Rainer pro valné schopnosti v ma-
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líslví a šermírství, pro jeho vlip a veselou, ušlech-

tilou mysl tuhým pátelstvím miloval. Jméno Ca-

parlides nabyl Pindemonte v echách, a z té

píiny, ponvadž se o nm vdlo, že v ím,
kdež první své dílo

,
první to umlecký pokus,

kopii Rafaelovy Madony della sedia na odiv byl

vystavil, jakéhos šlechtice z vysokého rodu na

caparty sekerou rozsekal
,

proto že z rozpustilé

nemotornosti a pýchy práci jeho pohanl, ba i

na obraz mu naplil. Pede mstou mocného pí-

buzenstva utekl do ech. a zamiloval si zde eské

pivo a eské ženy.

Pindemonte byl mládenec krásný
,

postavy

stední, erných dlouhých vlas, tmavoplamenných

oí, a malých outlých ruiek jak dva. Rainer

nazýval jej štirou (hermafrodilem) , a tím více

jej proto návidl , že se díve eskému než n-
meckému jazyku nauil. 1 byl to tehdáž jazyku

materskému truchlivý a nepíznivý as, nebo do-

puštním zlých osud a snad i zoumyslnou ne-

dbanlivoslí onch, jimž nejvíce pi'islušelo jazyka

svého vždy byli horlivými hajileli a obránci, pišel

na zaátku osmnáctého století tak velice k po-

tlaení, af nedím k zapomenutí, že v pravd cesty
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nebylo najíti, kudy by se mu zas A'olnÝ prchod

uiniti a odkud statených as obránc vyzískati

mohlo.

U šlechty a mohovitjšího inšfanstva vládu

si naskrze nmina byla osobila, a hlaholové jadr-

ného eského jazyka jen podtají nkdy se ozvali,

když si horlivý vlastenec nad hlubokým jeho pádem

pozastesknul, aneb se nkdy vyskytl jako porou-

chané, zpotvoené strašidlo na ulicích, ttjiko v ú.^tech

nízké luzy. Rainerova láska k milému materskému

jazyku vznikla již za dtinství v outlém jeho

srdci pilným ítáním kralické biblí, a pibývalo jí

v dosplejších letech, ím více on sám v rozumu

a letech prospíval.

Za tou pi-íinou liboval si v rozpustilé spo-

lenosti mladík u zamilovaného velblouda, po-

nvadž si za cíl byla vytknula, eský jazyk slovem

a pstí z malátného spánku probuzovati, a roz-

šiování a zvelebování jeho všelikterým zpsobem
ochotn napomáhati. Dosti vesele, a práv naopak

své burácející povaze, nazývala se tato spolenost

spolkem eských mravenc , a snad jedin z té

píiny , že celé její poínání posud toliko mra-

vení práci se podobalo. Jednotliví oudové po-
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ínali si pi obran svého jazyka trochu hrubiansky.

Bda neeshému jazyku, jemuž se zachtlo u za-

milovaného velblouda piva okusili, bda odrodi-

lému synu vlasti, jestli se potm nkdy v pro-

stranní ulici s mravencem potkal, bda každému

buvolu a divochu
,

jestli mravencm s potutelným

ousmeškem do rukou vbhli, bda nafouknutému

špisburgeráku, jestli u pítomnosti njakého mra-

veneka dle nové módy po braniborsku aneb po

francouzsku vyšpulil hubu, a bda nmeckým
kolám! Mimo dlouhé šaršouny nosívali mra-

venci tlusté hole s nápisem: memento moi, a na

zpsob sou(|c tajného soudu, jižto ped svj

stolec ncdostavilým - se vinníkm znamením do

vrat vbodnuté dýky poslední svj nález oznamo-

vali, stavli mravenci hole svým nepátelm za

vrata, a to bylo jisté znamení, že v dom, kde

hl nalezena byla, nkoho výprask oekává.

Mimo pílišné mluvení a zpívání eským ja-

zykem, praky, pití a rozpustilé dovádní po ulicích

a hospodách, byli mravenci docela zpsobní a

skromní lidé.

Jak mile Rainer do svtnice vstoupil, zvolalo

nkolik mravenc: „My o vlku, a vlk za humny!"
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— a pítel Piiidenionle vesele ho vítal : y^Benvenulo,

pittore immorlale .'"

„Vzhru, iiiedouslý Caparle! Vzhru, rekovní

Myrnádoni!' zvolal na lo Rainer, slrhna si klo-

bouk s hlavy.

„Tu se jen podívejte na tyto roztomilé dírky

v mé hlav ! S celým stádem vzteklých krys mi-

nulé noci jsem se rval, a svatou zavázal se ve

snu písahou Rembrandovým diblíkm, že pomstím

bezpráví na medvdu spáchaného!" /Po tchto

slovech uchopil pintu pítele svého Pindemonta,

a oberstviv své hrdlo, jal se vypravovali píhody

minulé noci.

y,Bravi! Bravi!'^ zvolal Pindemonte , když

Rainer dokonil. „Já 'o vidím Rainera u to'o

stolu jak Dante praví, a guisa di lion, quando si

posa. — Dej mi ubiku, nesmrtelný malíši."

«Tof jsou Artušovi stolovníci!" pravil Bohumil

Ex-Leibnicius, rusovlasý myslivín tak zvaný, že

Leibnicovi za školu chodil.

„A ba nesedí nadarmo u stolu rakve!" zasmál

se druhý mravenec.

„Na n! na n!" kieli osatní.

„ Ke/íí7e, amici, comitesque! ISunc ingens iterO"
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bimus aequor!'* zvolal vesele Rainer, jenžto se

vždy na pranici tšil , a obrátil kroky své ke

dvem.
-Hiirrah!" vali mravenci, a hnali se za Rai-

nerem a Pjndeinontem.

Téi padal sníh v pevalné hojnosti.

— U mou. .^ kocoura strhla se strašlivá bitka.

Mravenci vyházeli všecky rytíe stolu rakve

oknem na ulici , a mnohý ležel ješt za svítání

mkce rozložený v snhu, zádama pikrytý. Stl

rakev ležel vprosted sín skácen a rozbit, v jeho

sousedstvu úpravn vysoustružené viko n stepy

džbánu pivoky, a na tch zíceninách sedli mra-

venci a popíjeli až do bílého rána.

V.

Tajné obmysly. — Výmluvná matka a poslušná dcera^

Na první vánoní svátek ped polednem stál

hrbatý Barnabáš, mstský sluha, v pokoji u paní

HercogOYÓ, a nastrkoval ruku. Na ten den byla

paní Hercogová velmi vyfintna, a vypadala v skutku

ješt velmi staten. Mla na sob široké bro-
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kalové šaly, po stranách vykasané a do rozliných

záhyb splývající, na nohou aksamitové stevíce

se špalíkama, na hlav vysokou, pudrem hojn

posypanou brunu a veliký kokrhel z Bru-

selských krajek s ervenými fábory. V levici

držela rozpeetný list , a pravou rukou otvírala

skíni, kde peníze zamknuté mla. Na oblieji

rozprostíral se jí líbezný úsmch, a její, dle oby-

eje nelirub štdrá ruka sáhla lehdáž hloub do

koženého váku, a vložila mstskému sluhovi do

otevené ruky ti dvaciáše. Hrbatý Barnabáš za-

šoupal na znamení veselého podkování peochotn

levou nohou , zakoktal nco o šastných ve-

selých svátcích , a velmi ponížen chtl se po-

roueti. Paní Lidmila však chytila jej ve dveích

za šos a zvolala : „Stjte, milý Barnabáši, — nco
mi napadá. Mohl byste .«i ješt trochu penz za-

sloužit , kdybyste mi chtl dvoje psaníka na

uritá místa dodali. Bohu díky, že umím psáti, a

tudíž mohu je hned napsati a odeslali."

I posadila si brejle na nos a napsala dvoje

psaní. — Jedno náleželo : Vysoce urozenému Pánu

Janovi Slehlíkovi , a druhé Matyáši Hektorovi,

mistru a uiteli šermíslví v kaprové ulici.



268

Hrbatý Bainabáš vzal ob psaní a slíbiv pilné

je obstarati, odešel. — Na to zavolala paní Lid-

mila Veroniku, sedla si do damaškové lenošky,

a s pívtivým úsnicheni jala se takto mluviti:

^Milá dcero!'' — Veronika u velikém podivení na

matku pohledla. „Milá dcero! — pied jedena-

dvacíli lety, — tys byla lelidáž malé, nemluvné

rob, ovdovla jsem. — Od toho asu bylas mým
jediným pokladem, ba i s velkým ochutenslvím

materské lásky o tebe jsem peovala, a o to se

starala, abys v rozkoši vyrostla, aby t nic ne-

urazilo, nezarmoutilo, abys nikdy nic protivného

netrpla, a aby se všecko podle tvé vli; dailo.

— Pomni na ony doby, když jsi byla nemocna.

Horká nemoc pokoušela se o tvé mladé živobytí.

Moje jediná snalia byla, život tvj zachovali. Dny

a noci zlrávila jsem v nepetrženém bdní u tvého

lože, a toliko *mé neunavené starostlivosti podailo

se konen, smrti t vyrvali, a uzdravenou pi-

tulili zas k materskému srdci. A za všecko to,

za tolikerou péi, za slušné to vychování, za tu

pevelikou materskou lásku nieho od tebe ne-

žádám, le dtinské poslušenství. Když m tvj

otec opouštl, políbil a požehnal tebe ka : „Bu
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zdrávo, dít6 mé, a poslouchej malku svou. —
Pomni, Veroniko, požehnání otcovo vzdlává domy

détí, ale zloeení matino boí je."

S pláem uchopila Veronika její ruku a tiskla

ji na úsla svá.

„Veroniko," pokrnovala matka pohnutým

hlasem dále. „Nic více od tebe nežádám, než

abys Rainera se odekla. J' f to spustlý lovék,

kdybys se stala jeho ženou, byla by to jist tvoje

zkáza. — Celé to vaše milkování bylo dlinské.

Pokud u strejce Švaigerta v uení byl, nepíila

jsem se tvé náklonnosti, a myslila jsem, že bude

z nho cos rádného, ano i do domu choditi jemu

jsem dovolila. Brzo však narostly mu rohy. Strejce

Švaigerta potupil a nadal mu maza , ze mne

tropil si šašky a ousmchy, — zpome si jen,

jak mi Iónského roku, když jsem po poledni trochu

v lenošce usnula, celý obliej pomaloval, a já pak

v nevdomosti toho šibalství k sousedce pes ulici

vyšla k velikému smíchu soused a uliník. —
A nyní, — co se stalo z nho? — Piják, prá^

ponocník . . .
."

„Ach, matko, on je toliko lehkomyslný a chudý,
"^

pravila Veronika s hokým pláem.
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„Práv to, — chudý a lehkomyslný!" — pejala

zas slova výmluvná paní Lidmila. — „A mistrem

v Praze nikdy nebude. Toho se svatosvaté strejc

Švaigert dokládal, že k tomu nikdy nepnnuslí."

„O mj Bože! mj Bože!" zvolala Veronika

bolesln. „Tak velice ho miluji !"

„Hlouposti ! l.áska je toliko pouhý zvyk, milé

dít, a lehce se k jinému srdci pituliti nauíš,

jestli si pravé vle dodáš. — Tu se podívej na

pana Stehlíka. To bude muž pro tebe. Jemných

mrav, dobrosrdený, vbec vážený, bohatý, —
toho si vezmeš, — žádost tvého otce, žádost tvé

matky bude zplnna. — Pamatuj se, Veroniko, —
nepla, nepla, milé díle. Pan Stehliek pijde dnes

k nám na námluvy, uvítej ho vlídné. Po novém

roce bude svatba. Staneš se urozenou paní, a

brzo se nauíš tak dobrého manžela milovati. —
Již mluv, — vezmeš si ho, milé dít ?"

Veronika neodpovídala, nýbrž obma rukama

zakrývajíc si tvá, prehocc plakala.

„Pomni, Veroniko," — ozvala se zas matka

hrozebným hlasem, — „požehnání otcovo vzd-

lává domy dtí , ale zloeení matino boí

je. — Nuže odpovz, vezmeš si pána toho?"
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pAch — ano — vezmu," — odpovdla dcera

mdlým hlasem, a odešla na to u velkém bolestném

pohnuli do svého pokoje. — Paní Lidmila setr-

vala nkolik dlouhých okamžení v hlubokém za-

myšlení na lenošce, pak se vzchopila, pomnula si

samolib ruce, a zašeptala k sob: „To se poda-

ilo. A nyní pjdu pípravy initi k dvojí svatb."

Ví.

Bohatý pan Stehliek a billet doux. Chudý šermí,

druhé billet doux.

Urozený pan Stehliek stál ped zrcadlem

v svátením kabát s psaníkem paní Lidmily

Hercogové v ruce, a dlal poklonky a rozliné

jiné posuky, jako by se cviil v zpsobilostech

dvoení a pochlebenství.

„Hm, hm, — ve tyry hodiny tedy, ó slunce

slunce, — pak ustoupíš za hory, a hvzda vyjde

budoucí mé spásy ! — Výborná to myšlénka. —
Charles !«

„Milost pane !" ozval se ochotn v pedsíni

sloužící, zamstnán pudrováním vlásenky á la mode

de Louis Quatorze.

aJak se ti líbím?"
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y^Ah charmant! — aimable ! — Milost pán

vypadá v tom fraku jako pestrý tulipán za jarního

poasí."

„To dlá konservací. Jáf jsem za svého mlá-

denectví mnoho užil, a p"ec jsem se nepežil, —
to dlá zdravá krev, — veselá mysl, — vtip, saroir

vitre a slovem konservací. — Eau de Cologne !*

^A tótre commande /" odtušil sloužící, jenž

práv tolik po francousku žvástati se nauil , co

jeho pán, a piinesl lahviku s voavým mokem.

„Nalej hodn do šos, do pentle na vrkoi,

a do šátku. — Hm — hm — nastávající mou

nevstu musím dnes zajmouti, okouzlili, oarovati)

a jak druhý Jupiter svými plamennými vdky, hm
— hm — hm — zniiti."

Sloužící Karel neb Charles udlal k té ei
za jeho zády posunk buvolových ržk, a ekl

lichotiv : „Ba musí to byli andlské stvoení,

jemuž se podailo srdce zajmouti, ježto, jako ka-

menný pomník neústupného mládeneclví , nikdy

zmknouti nechtlo na blízku pochodn svateb-

ního lžka."

„/lA, c' esf un ange !" zvolal samolib jeho

pán. „Tys mj tajemník, mj životní sloužící, a
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pokud já živ, zstaneš v mé službé, a tob se

mohu svéili. — Ped krátkým asem pinesl mi

msiský sluha toto psaní, — víš, že jsem Barna-

báše poslal k malíi Prandlovi, — ach to byla

šfaslná myšlénka — a to má své zvláštní píiny,

— hm, — kde pak mám jen psaní?**

„V ruce, milost pane!"

„Hm, ano — hm, tedy poslyš, co mi paní

Hercogová píše.'* 1 etl líbezným, do obsahu listu

zamilovaným hlasem následující;

„Urozený pane!

Pekonáno jest srdce milené mé dcery Vaš-

nostinou dstojnou pívtivostí, a toliko z pí-
slušné panenské ostýchavosli zpéovaia se posud

svou náklonnost Vám projevili. Dnes poprvé se

mi svila. Již nerate otáleti, a dostavte se od-

poledne na námluvy o tvrté hodin. — Co se

vna dotýe, zstane pi starém, jak jste Vašnosti

sám uml-jvili ráil, že si nieho nežádáte krom

lásky nastávající maželky.

S velkým ochotenstvím Vašnosti nejslužebnjší

Lidmila Herzogová.**

Matí Rainer. 18
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Slyšels ! pekonáno jest jojí srdce mou d-
stojnou pívtivostí, — a toliko panenská, — ach

panenská OStýchavosl I — O mon Dieu ! mon Dieu I

— jak šastným budu manželem! — Arcif nedo-

stanu s tím poupátkem žádného vna, však jsemf

bohá a tím bagatelem bych více nezbohatnul. —
Vejdte!"

V tom okamžení otevely se dvée, a mistr

Prandl vstoupil do pokoje.

„Ah bon jour .'* prohodil lehce boháó. „Dal

jsem vás zavolati, milý miste , stranu njaké

malby. Týká se mé vlastní osoby. Za trnáct

dní jest veta po mém mládcnectví , a jelikož se

v manželském stavu celá má bytnost velice zmní,

mel bych rád pro památku njakou podobiznu

této mé posavádní niiádenccké bytnosti, a tu jsem

si zvolil vás. mistra znamenité povésti, abyste

rané vymaloval. — Nejde mi o trochu penz, jen

když obraz podle mé libosti vypadne !"

„Lituji velice," odtušil lhostejn malí, rameny

pokriv, „že nemohu žádost vaši vyplniti. Jsemf

nyní zamstnán dležitou prací, malováním velkého

oltáního obrazu pro Bevovský klášter u sv. Mar-

kéty, a nemohu za tou píinou v tomto oka-
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lAženi žádnou jinou , ba ani tu nejmenší prácí

pijmouti."

,.Hm — lim — lof mi-zutá voc," pravil pan

Stehlíek, za uchem se škrábaje. -V Praze není

mimo vás nikoho, jenž by tu dležitou práci pod-

niknouti mohl , a nemám též k jinému umlci

dvry.**

,.0 nikoli, vzácný pane," pejal Prandl zas

slovo. „Známf zde jednoho mladého muže a vý-

borného malíe. Tenf by zajisté za est si pokládal

takovou prací vám se zavditi, a spolu by snad

si tím vyzískal laskavého píznivce a ochránce,

nebof má píliš mnoho nepátel a závistník, kteí

se o to pokoušejí, aby jeho, pro znamenité dílo

zaslouženou povst zmenšili , a ba i cestu mu

zamezili do cechu zdejších mistr.'

„Aj, — lun a kdož jest?"

„Jakýsi Raiiyr, vzácný pane, jenžto u ki-

žovník kupli maloval.

-

„Aj, — hm. — len? — A je ta práce sku-

ten tak znamenitá, jak se o ní povídá ?~

„Vru jest," odtušil šlechetný Prandl. ,.Jsemt

starý zajíc, a znám se v takových vcech.''

18*
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^lih bienl milý Prandle
,

pošlete mi ho sem
immediate . a pak uvidím , mohu-li prou nco
uiniti."

„Ba mžele, vzácný pane, nebof vím, jalt

platné jest slovo vaše u pana purkmistra."

S tmito slovy porouel se Prandl , a velmi

ochotné šel hledati Rainera, v té nadji , že by

Rainer v osob takového boháe snadno statného

obránce vyzískati mohl proti ouskokm závistného

Švaigerta. Po dlouhém bhání podailo se mu
konen , a to jen pomocí Vlacha Pindemontí,

jejž náhodou potkal , nalézti Rainera u zamilova-

ného velblouda, i hned se s ním vrátil k panu

Stehlíkovi, a již druhého dne dal se Rainer s ve-

likým úsmchem do malování drahocenné jeho

osoby.

Mezi tím, co se to dálo na jednom konci ka-

prové ulice, dostalo se též naproti, v nárožním

íJomé, psaní paní Lidmily Hercogt)vé do uritých

rukou, a ty ruce náležely Matiášovi Heklorovi,

mistru a uiteli zhoubného šermírství.

Hektor sedl za stolem polonahý, s poseka-

nýma plc( í^nia
,

pikládaje si léivé obkladky na

rány, naproti nmu sedli dobrodruhové Tollen-
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šlein a Hurdiburda, rylíH stolu rakve u modrého

líocoura. — Na stole stál veliký korbel piva.

„Aj, aj, Hektorku," zvolal vesele Hurdiburda.

^tys se zamysbl, tof musejí nemilé noviny býti.'-

„Nemilé? kdož zná budoucnost?^ odtušil Hektor.

^Pátelé! Díve než mésíc elo své novýma rohanu

ovní, stane se se mnou pevelká zmna. —
Zde v rukou držím zápis svého budoucího blaha

s osudem."

„Hrome! Ty blázníš I- zvolali u podivení Hur-

diburda a Tollenštein.

„Bohužel, že jsem se zbláznil," odpovdl

jim Hektor vážn, svraštiv zažloutlé elo své.

„Ale co dlat? — K té šílenosti pivedly mne

dluhy , neuhasitelná žíze, a po dobrých krmích

broukající mj žaludek. A mimo to nepotkávámo

se každodenn na ulici s takovým štstím, a zvlášt

hochm našeho druhu nekvto slíbrem posypaná

rozmarina na sad, a —

"

„Co tob do rosmariny, starý hochu!" zvolní

Hurdiburda.

„A co znamená stíbrem posypaná rosmariua

na sad ?** tázal se Tollenštein.

„Znamená svatbu," odvce HeUlor. ,Rosmarina
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je kvílko svatební, a klade se nevsto do vlasft

a ženichovi na prsa. A stíbrem posypaná ros-

inarinka vyznamenává bohatou nevstu. — A abych

vám je(ínim slovem ekl, jaké štstí aneb nošlslí

mne potkalo, ,.jsem ženichem ''

tíurdiburda a Tollenšlein vyvalili na oci

jako dítky na zlaté selátko o štdrém veeru.

„A kdo jest tašfastná?-' tázal se Tullonštein,^

„Snad Markyta?-

„Ba ne Markyta. Wámf ji sice skuten rád.

však musím se na zemi s ni rozlouit. — Slyšte

kroniku m druhé lásky, a vyroitte na hrob mého

ndádenectví nkolik slaných slzí, a pomyslete si:

Takový jest bh vezdejšího života. Na zacátkvi

msíce záí ukazoval jakýsi Francouz na Štvanici

moskou pannu ve velké kádi. Podivným ízením

osudu do.sal jsem se i já na ten ostrov, a byl

jsera truchli v, nebo ve všech kapsách nebylo ani

vindry, a slunéko teple svítilo, a žízeii poínala

mne již trápiti. Na Vltav hemžilo se velké množ-

ství lodiek a lunk, a u velkých zástupech pi-

stávali iidé na beh toho estrova, a hrnuli se

k tomu podivnému stvoení, a vyvalovali na n oi a

otvírali huby, a mn též se podailo ve zmatku tch
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hojných píval lidí vklouznouti mezí diváky a

podílu míti na tom zázraném podívání. — A véni

bylof to skuten cos nepochopitelného. Polovice

moské panny byla skutené živá žena. (crné

dlouhé kadee splývaly jí v hojných prsténcích

po krásné nad alabastr blejší šíji, a v rysech

jejího bledého oblieje a v temných oích jakás*

bolestná oznamovala se zádumivost. Též pkná

nádherná prsa, štíhlý krk, ramena, slovem celé

poprsí ženské vidino bylo Druhá polovice spo-

ívala ve vod , a když v kádi dost asto na

rozkaz svého velitele sebou pohnula , objevil se

dlouhý, šupinatý rybí ocas, a žasnoucí lid vyvo-

lával: „Ajta, tof div divoucil" — a mudrcové

i uenci zas vykikovali : „ Valde curiosum !"

„A byla to skuten moská panna ?" tázal

se s otevenou hubou Ilurdiburda.

„Skutená, živá moská panna," pokraoval

zas Hektor, když si byl notným douškem jícen

navlažil. „Jdme dále. Pede mnou v davu omá-

mených divák stála tlustá paní s dceruškou. Mladé

to dve, jak jsem z její ei zpozoroval , bylo

dosti nemile tím podíváním dojmulo. I poal jsem

z obvyklé náchylnosti k ženským na mladou dívku
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lamilovanýma oima mžourati a toužebné vidy-

chati, a všelijaká jiná aUotria jsem provádl, jak

si o mn dle staré známosti pomysliti mftžete.

Na vzdor všem mým dvorným posukm a medo-

ústným reím nevyzískal jsem od cudné panenky

íini jediného pívtivého pohledu, nerkuli slova. I

obrátil jsem se tedy k matce, a ejblc — podal

jsem áblu prst, a chytil celou mou ruku. — Do-

provázel jsem je k domovu, a maje mySlénky a

zraky na mladou obrácené , velmi laskavC; a

zdvoile se starou jsem hovoil, tak že v ten samý

den, než jsem se jim porouel, tuhým milosti

ohném všecka zplanula, což jsem na sladounkém

peblaženém jejím úsméchu chyte zpozoroval. I

dovdl jsem se , že je vdovou a majetnicí

pkného domu a stateku na venku. S límlo ped-

zvdem asto jsem ji navštvoval, a velmi ochotné

k ní se ml, a za nkolik nedl jsem to konen
tak daleko pivedl, že paní Lidmila Hercogová

upejpav vyznala, jak ráda by si mne za muže

vzala, kdyby jen svobodné posud dcery nebylo,

M njaké pekážky, ježto jí zabrauje lásku svou

veejné projeviti. — Já zas vlastn se ucházel o

její peníze. Jsem chudý chlap, a jak vám pové-
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domo, celé moje boliatství jest velký nedostatek

a hejno bujarých chtí , na jichžto ukonejšení

pedních i zadních koleek se mi nedostává. Uznalf

jsem tedy za dobré, nespouštti se již zamilované

vdovy, a každý týden jsem ji dvakráte navšt-

voval, a valným pochlebenstvím vždy se mi po-

dailo, váek svj si naplnili jejími penízky, a

ím dál tím více vnikati do toužebného srdce

jejího. Nikdo, ani její dcera neví posud o našich

zamilovaných pletkách. Nyní však se piblížil

konec tch vcí, a všecko vyjde na jevo, nebof

za tyry nedle bude naše svatba. — Slyšte, co

mi píše moje nastávající sultánka ;

„Ušlechtilý mládene

!

Pane Matiáši

!

Pekonáno jest srdce moje Vaší mládeneckou

pívtivostí, a žádná pekážka není mi již v cest,

abych city své ped veškerým svtem projeviti

a vným slibem ped oltáem ztvrditi nemohla.

— Vzte nyní, pro jsem se tak dlouho zpovala

Vaším žádostem se podrobiti. Bylaf to tajná, ale

dležitá píina. — Mj muž , jenžto mne ped
dvacíli lely zrádn opustil, — doufám, že se tíi-
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kového bezpráví nedopustíte, — byl pro mne ta-

koka ztracen a sloula jsem vdovou.

Tak myslil každý po všechen ten as, a já

zas každého iniieráda v té myšlénce ponechávala,

akoli m povdomo neb lo, zdali mj muž již

mrtev, aneb posud na živu

Teprv dnes po dlouhém pátrání a snažení

doslala jsem jistou ouední zprávu z radnice, a

bezpený list o jeho, to jest mého muže, Spiridiona

Hercoga, skuteném úmrtí v slavném mst Am-
sterodamu. Již ledy déle jsem neotálela , tuto

dležitou zprávu Vám sdlili, a spolu jednou ceslou

oznámiti, že odhodlána jsem, Vám, divokému lo-
vku, ruky své ped Bohem a ped svtem podati,

a v líbezné manželské vazb na vky vkv po-

nechati. — Co se vna dotýe, bute ubezpeen,

že nejsem nevsta s prázdnou kapsou, nýbrž v-
domo Vám budiž, že celé jmní Hercogovy dcery

Veroniky na mne pipadlo, které vším právem

bylo by jí pináleželo, kdybych ji nebyla za lo-

vka provdala, kterýž co nerázný bohá každého

vna se odekl a toliko s jejím srdcem se spokojí.

— Zejtra Vás oekávám na náuduvy a na poradu

o naší svatb. S toužcbnoslí velikou Vás oe-
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káva Vaše preblažená a skutená vdova , nyní

v nadéji dýchající nevsta

Lidmila Hercogová."

,,Ha! iiíi! lia !' — eclital se Hurdiburda.

„Ha! ha! ha!" — zachechtal se po nem

Tollenšlein.

„Ha ! ha! ha!" — echtal se do tetice Hektor,

^Kýho derta, co je vám do smíchu?"

„Starou krabici si vezmeš!" zvolal Tollenštein.

„A svobodu svou prodáš za peníze?" ekl

Hurdiburda.

„Stíbrná klec, zlatá svoboda!" zvolal Tol-

iinšlein.

„A co ekne Marky ta ?" tázal se Hurdiburda.

„A co její matka ípková ?" ekl Tollenštein.

„Obé ti vyškrábou oi!" zahrozil mu Hur-

diburda.

„Mhodk, nechf se na to odváží," odpovdi
s lehkým úsmvem Hektor. „Nastávající moje

manželka bude mne opatrovati a stíci, jako erný

pes svého mamonu; pokud ji znám, smle tvrditi

mohu. že její nehty a jazejek pkné a stejné

jsou délky. — Nebylo mi jiné pomoci. — Budto

žalá pro dluhy a šibal.ství, aneb šibalátví bez žar
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láre. — Ostatn si nemyslete, že je tak tuze ošklivá.

Tla jest tlustého a boubelatého, má pkný dlouhý,

ímský nos, brunátnou tvá a šedivé prokvetající

vlnsy. To ale nic neškodí, paruky a pudr lakové

kvty snadno zakryjí. Nejhlavnjší vc jsou pe-

níze, a peníze má, a ubezpeuji vás, drazí kama-

rádi, já jí bohdá od penz a od veškerého toho

statku pomohu s vaší pomocí, a když pak nad tím

dokonce ošediví, pjdu za jejím prvním mužem

<lo Amsterodamu. — Af žije má nevsta I"*

„At žije!** vali šlechetní soudruho é šlechel-

néha šcrmistra.

VII.

Dv necesty. — Oslovské uši. — Šatlava a vym-

nní pátelé.

Osudný den dvou svateb se blížil. Pod jed-

ním stejným krovem ve dvou, toliko stnou od-

dlených píbytcích oekávaly jej dv osoby, každá

však s jinými city.

Paní Lidmila, nastávající šermíka, plála pouhou

toužebností po manželských radostech jako kara-

fiát; Veronika, nastávající paní Stehlíková, klonila
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naopak hlaviku jako nžná, vybledlá lilie na parném

výsluní, jenžto ukrývá za jitra krpjc blahodárné

rosy u vnit a na dn svého kalíšku, a zahynouti

s neporušeným zápachem jest její jediiiá poslední

touha. — Ano tak i Veronika stála na vedru pal^

ivém, a ukrývala krápje uražené itelnosti, trpké,

bolestné slze na dn své duše, a zahynouti byla

její jediná a poslední touha. Za výrokem písné

matky pokraujíc, obtovala své srdce, veškerou

nadjí a oekáváni blaženjší budoucnosti, dtinné

povinnosti, a tím zbožným vdomím, že se podro-

buje píkazm božským, moila a dusila svou

lásku, nedbajíc na tajnou pedtuchu, že jí tím ne-

pirozeným usilováním nžné srdce puknouti musí.

Ubohý Rainer maloval piln jejího ženicha

Stehlíka a o niem nevdl. Pípravy k svatbé

dly se v nejvtší tajnosti, a co dotíravá povst

sem a tam oznamovala, tomu nepikládal Rainer

žádné víry, ponvadž každé zlé, a co protivného

o dcei Hercogov a o nm se roztrušovalo a po

lidech chodilo
,

piítal oukladm nevlídné a ne-

píznivé sob matky. Též sama Veronika ,
jak

mile se odhodlala podrobiti se matinu rozkazu, a

za muže pojmouti pana Slehlíka, na tom se ústa-
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novila, že Rainerovi díve o niem zprávu nedá,

dokud nebude po svatbo, toho jsouc míuení, a-
koliv znala jeho prchlivost, že by v jiteni prudké

krve snadno neho dopustili se iDohl, co by matce

a ženichovi na úkor, jemu samému však kuškod
posloužilo. Než panenská její mysl vrtkavá k jiné

zas myšlénce se pouchýlila, a véru z velmi krásné

píiny. Chtla se s ním . díve než ruky své

jinému nemilému muži podá. rozlouiti, pro ve-

zdejší svt na vždy rozlouiti, a sice v pocitu oné

panenské lásky , na kterou pak již ani pomyslili

nesmla. Chtla mu naposled íci, že hodné, dobré

dít nad lásku k muži, vyšších a svtjších má

povinností , že neposlušnému dítti na stezkách

vezdejšího života kvítko útchy a blaženosti nc-

zkvítá, a že se s ním zas na onom svt shledá,

kde u vdomí vyplnné povinnosti, bez vady jej

milovati bude pede tváí Boží s istým neporu-

šeným svdomím. S tím pedsevzetím dokala se

posledního veera ped svatbou, a odkradla se

podtají z domu a šla naproti do Raincrova bytu.

Tu však bylo všecko ticho a jnrlvo jako v jejím

srdci. Dvée u pokoje byly zaveny, a s tlukoucím,

ouzkostlivým srdcem stála dlouho v temné chodb,
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oekávajíc jeho píchodu. Ach nadarmo, on se

nevracel, a bez rozlouení se s ním musila zas

odejíti ; — v tu noc však procitla její láska jako

silná lvice ze zádumivého zoufanlivého spánku,

a na loži svém probdla dlouhou noc , a dávno

zatajenému proudu bolestných slzí popustila uzdu,

a jeho jméno úpnliv vyvolávala, a zas Boha vo-

lajíc vzdychala, jako v šílenosti zmaené nadje.

Ubohý Rainer sedl v šatlav a chytal pa-

vouky. — A to se stalo zpsobem tímto. Když

byl pana Stehlíka vymaloval, odevzdal mu obraz

s penáramnou zdvoilostí a jaksi s potutelným

úsmchem, a žádal za svou práci tak mnoho penz
že pan Stehlíek na vyvaUl oi a ekl : „Myslíte,

že jsem Krósus, aneb máte mne za blázna?"

„Nikoli, pane,'' zvolal na to Rainer. „Práv

se dovídám, že jste ženichem njaké panny Her-

cogové. Její matka a všelijací lidé lecjaké lži

do svta vysílají, a já tomu nevím. Za tu my-

šlénku však, že jsem svého soka maloval, dám si

dobe zaplatit, akoli nejlíp vím , že nikdy mým
sokem nebudete, aniž mžete být."

„Jaké to nesmyslné ei! — Parbleul'^ —
zvolal hnviv pan Stehlíek. „Ano, všeteko,
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panna Hercogová jest moje nevsta, a za týden

slavím svatbu."

.,,Ha, ha, ha, ha!" ehtal se Rainer jako po-

sedlý, tak že pan Slehlíek se rozhorlil a vyki-

knul : „Klite se mi s oí i s obrazem.^

-Co bych dlal s obrazem?" odpovdl na

to ve smíchu Rainer. „Zaplafte mi práci a pak

si dlejte s obrazem, cokoli se vám líbí." Pan

Stehiíek shodil zlostn obraz se stolice a zvolal:

„Tak bídný maza — a takový peníz, — již máte

svrchovaný as, abyste odtud zmizel. Práce je

nepodaená a já vám nezaplatím , kdybyste sebe

mí žádal."

^Také dobe," odtušil Rainer obraz se zem
zdvihaje, a pak obrátiv se k odchodu ekl: „Milý

pane Stehlíku, malí jo pravý opravovatel tvor.

Píroda se pi tvoení vaší bytosti velice zmýlila,

a v em pochybila , musím já napraviti. A te
se vám laskav porouím."

S tmito slovy zstaviv Rainer Stehlíka, Šei

pímo s obrazem dom, namaloval podobizn dlouhé

oslovské usi, a prodal pak za levný peníz ji-

stému obrazníku na staromstském námstí obraz

i s ušima. Pihlouplý kramá myslil, že je to
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vypodobnní njakého pohanského bžka, jak i sám

Rainer mu povdl, a vyvsil obraz na šrák pro

podívanou všem lidem. Než minulo nkolik hodin,

roznesla se po celém mst povst, že pan Ste-

hlíek u kramáe Oprtiíka visí s oslovskýma ušima,

a ím dále, tím více pibývalo divák na staro-

mstském námstí ped Oprtlíkovým krámem, až

i k samým uším pana Stehlíka pišla povst o té

peukrutné události. Jako ze sopky pehrozný

jeho hnv vybuchnul po dlouhém vnitním burá-

cení v ta slova : „To pochází od toho lotra Rai-

nera !" — V krátkém ase byl obraz brannou

mocí odstrann, a zlý pvodce toho urážlivého a

odvážlivého žertu byl lapen a do šatlavy odveden.

V ten samý veer, co Veronika Rainera v jeho

bytu hledala, pibhl Findemonte všecek polekaný

k mistrovi Prandlovi, jenžto práv v bytu svém

samojediný pi sklenici Mlnického vína si hovil,

a ba malou opikou již nadán, velmi vesele s ní

si pohrával.

„Dobrý veer!" zvolal Findemonte. „Rainer

sedí v šatlav!"

„Kýho erta !" zvolal Prandl.

Malí Rainer. 19



„A zejtra budesí jeho Veronika pana Slehlíka

bráti
!"

„Ta nevrná —"

„O nikoli I
—

^ Není nevérná, — vím o váen*!"

zvolal Pindemontft „Dnes mi prinresla její sluhkn

psaníko
,

já je etl , a tu l>ylo to nadlené. —
Ona- j«8t nešastna, on jest nešfas+en — a sI^n-

vem, miste, musíme ho ješt dnes z© šutíavy

yíívobodit. — Vy, miste Prandlc, jsic vbec vá-

žený muž, snadno bysto si mohl od pana purk-

mistra za dležitou píinou dovelení- zaopaility

abyste smél Rainera ješt dnes navštívit, a pak —
já vás doprovodím, nechíe se mne starat."

„I neohte. ho^ jenv- šatlav, však tam vné,
nezstane, td> mu neškod, jest píliá rozpustilý,

ertv hoch."

.,AIe milý miste I" zvolal v ouzkosti Pindc-

monte, „jde tu o jeho nevstu, — a on, on musí

hýli na svobod, má-li se ta nešastná svatba

pekazit. — Bud"te jist, že by ta rána našeho

Rainera zklátila, nebof pedobe vím
,

jak vele,

jak upímné Veroniku miluje, a na vzdor mohut--'

mým plecim má slabé nervy a mkké srdce."

„Nuže ledy pojme I" zvolal na to vesele
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PranJI. „Napité se, posiifite se^ — bute veseí. --

nebof jsem pesvden, že nás k nmu pustí.'*

Pindemorite ml na sob bélavý medvdí kožich,

a na hlav chlupatou epici stejné barvy. — Když

byl mistr Prandl vchodní list od pana purkmisla

do staromstské šatlavy obdržel, bez prodlení ode-

bnali se d« Rainerova sliichlého píbytku, a než

minulo tvrt hodiny, octnul se zas Prandl s me-
vdítn kožichem na ulici, ale v kožichu nebylo

již Pindemonta nýbrž Rainer, jenžto v prosted

staromstského námstí jako blázen chechtati se

poal , a rovnou cestou pak kráel s Prandléiii

k zamilovanému Velbloudu do náruí statený&h

mraveník.

VIII.

Státba. — Nenadálé události. — Harlemský cibutár^

aneb : cibule coronat opu$, a všeobecný kvas.

Pvcá (ioinem paní Hercogové na Peršlein

lálo velké množství krytých talavašek, as úk(f{^

desáté hodiny ped polednejn, a práv na nedli

homini svátek pedcházející. Zima bylo až piTi*^

íllo, a poc sbíhal se lid, a po obou stranábl tf

19*
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vrat se stavl, zvdav a netrpliv oekávaje

objevení se nastávajících manžel.

Když pak valný prvod svateban, mládenc

n družiek z domu se vyvalil , a když konen
Veronika vystoupila po boku družby, bledá a smutná,

jakoby ku pohbu kráela, a za ní kulatý Stehlíek

po boku mladé družiky, když konen matka

vyšía nad míru vyšperkovaná a jako páv si vy-

šlapujíc po boku nejapného ženicha Matyáše Rek-

tora
,

jenžto jak slonbidlo vedle ní se pohyboval,

— tu se v tsném davu všetených divák roz-

liné ozývaly posudky a nepíznivé proroctví o

budoucím blahu manžel. Všichni sedali do tala-

vašek, by se odebrali do hlavního staromstského

chrámu pod Tejnem , kde se svatební obad vy-

konávati ml ; tu nenadále paní Lidmila strašn

vykikla

:

„Všemohoucí Bože! Duch!**

„Duch ?" otázal se ouzkostliv pan Stehlíek,

a všickni svatební hosté a pístojící obrátili své

zraky na ten pedmt, jenž byl paní Lidmilu tak

podesil. Bylí to muž v chlupaté epici a medvdím
kožichu, jenž vedle dveí na ulici stál, a byste

a písn své oi o paní Lidmilu opíral. Byl ta
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ten samý chlupá, jehožto již co Harlemského ci-

buláe známe. Vedle nho stál Rainer.

„Duch, andílku?" poal se smíchem medvd,

^žádný duch, nýbrž tvj milovaný manžel, jenž

práv vhod pišel, by nedopustil , aby jeho dcera

ke svatb byla nucena."

Jako blesk projela tato slova celé etné shro-

máždní. Paní Lidmila dala se nad nenadálým

vystoupením svého manžela do pláe (nechceme

práv tvrditi , že to byly slze radosti, které tak

hojn vylévala), rekovný Hektor byl by málem

padl do mdloby, vida tak krásnou nadji a ne-

vstu, totiž bohatou nevstu mizeti ; pan Stehlíek

sepjal na kulatém bichu ob ruce, Veronika ne-

vdla sní-li neb-li bdí, svatební hosté vzdychali,

bojíce se, že bude po svatb a tedy i po hodech

veta, klepu a skandálu milovní z pítomných (a

tch byl nad míru veliký poet) otvírali uši a

ústa, by jim ani to nejmenší slovíko té podivné

scény neušlo , tšíce se již naped z toho , jak

budou zázranou tuto povst po všech Pražských

mstech v novém a rozmnoženém vydání rozši-

ovati ....

Však i jejich nadje se aspo dílem zniila,
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ntíbof tu pistoupil rt^zuraný pjin mistr PranfK

k paní Lidmile a pravil

:

^Odpuste, že se opovažuji vám radu pcxl/ivat,

kt«mu však sama za dobrou uznáte. Neníf ulice

pAÍU)dIné fnísto k vyvinutí tak podivné udáiiitsti,

radil bych tedy, byste hosti dom poslala (neboC

z obou svateb aspo dnes sptva néco bude), a

SYébo nov nalezeného manžela ve svých komna-

tieli uvítala.'^

Pan Stehhek sám nevdl v takových okolr-

nA$toch žádné námitky, hosté, akoliv velmi neh-

radí, se rozešli, Heklor zmizel, a Stehlíek, Har-

Iwifiký eibulár a Rainer následovali paní Lidmilu

a Veroniku do jich domu.

„Nejsem duch,* jal se zde, jak mile první

UJ^snutí bylo pešlo, chlupatý starec mluvili. „Tea

OAifední list o mém úmrti byl toliko mnou z pou-r

Ivéhp šibalství podstren, a co na mne vidíš, je

žÁy^é maso a kosti , a však i vy, pane Stehlíku^

igysíte mne znáti. '^

„Ba na mou víru — hle — hm — téSí mne,

pafífi Hercog — "'

„Prosím, prosím ," zašthotal laskav staec.

^A nyípí, milé dít, pistup ke mn a polib mne.
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— A za to jediné détinské políbení obdržíš z mé
FUky ženichfl, a ten jest — nu co myslíš? —
Ten jest Rainer. — Neboj se matiny kletby,

nebof to není tvá pravá matka, nýbrž macecha.

Pravá tvá matka hnije v Norimberku, a tu, tu

zlou macechu pojmul jsem za ženu ped dvaciti

lety , když jsem se z Bavor do ech vysthoval,

aby malé mé dcko opatrovnici mlo
,
ponvadž

jsem tebe pro moje asté cestování za povoláním

svého obchodu tak peliv stnci nemohl, jak se

na tvá léta píslušelo. — Že jsem ti o tom nic

neekl, dlo se z opatrnosti, abys se nauila ji

milovati co pravou matku , a vru po ten celý

as , co jsem vás pozoroval a špehoval , nabyl

jsem toho pesvdení, žes byla výbornou dcerou.

— A nyní pijmi z mé ruky tento cibulový vnec

z Harlemu. Cibule zasadíš, a když vykvetou, «ož

se bezpochyby na jae stane, udláš si z nich

svatební vnec a povedeš pana Rainera k oltái,

— Aby se mistrem stal, postarám se já — a ba,,

pinesl jsem s sebou nkolik Amsterodamských

dukát a doufám , že mu tmi proklestím cestu.^

Zatím vysvobodil Prandl šlechetného Pinde-

monta ze žaláe, a pišel s ním též pln horlivá
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pelivosti o Rainera do domu paní Hercogové.

Jak vesele si tu poínali, mže si každý pomysliti.

Roku 1725 dne 21. listopadu zasnouben byl

Rainer, malíský mistr, s Veronikou Hercogovou

u sv. Martina na Starém mst Pražském. Hostina

byla velká. Rytíi stolu rakve a mravenci
,

pan

Stehlíek, Prandl a Pindemonte byli pítomni. —
Z Rainera stal se pokojný, pilný umlec, a až po

dnes divíme se výrobkm jeho geniálního du-

cha v kostelích Pražských : u Dominikán (jeho

nejvýbornjší malba na obmítce), u sv. Salvátora,

u križovník, u sv. Tomáše, v ernínském palác,

u Uršulinek atd.

Matyáš Heklor, šermíský uitel a mistr, vzal

si po roce rekovnou Markytu, dceru paní ípkové,

» po matin smrti stal se hospodským u modrého

kocoura.

Chlupatý staec žil s paní Lidmilou nkolik

let u velké svornosti, a díve se nerozlouili, až

když paní Lidmila do onoho svta odešla a Hercog

ji po roce následoval.



Cesty života.





I. lii<il láarla Kiikovítliélio Janovi z UtiriiiUti.

28. kvelna 1834.

Dralíý Jene !

Náhodou (iošla luiie zpráva, že jsi se navrátil

do milé vlasti. — S Tebou vrátilo se mi slunce

skvéle ptanoucílio pátelství, a tudíž lioufam, že

mj list radostné uvítáš. — A však, jestliže jsi

se zménil! — Jsi-li jiný! — Jestliže si svlékl

starou ponkud již sešlou Orestovu kži !
— Jáf

se o to nepokouším, vtírati se op t násilím do

tvého srdce , imiž chci mcdoústou výmluvností a

ohyte do nho se vluzovali; na stará práva na-

šeho božského svazku poštípanou patu svou pod-

píraje, jak chorobný vysloužilec se k Tob blížím,

abych si posteskl , abych se do sytá vyžalovai,

co véecko ukrutný osud na mn zavinil. O kéž-

bych se ti v náru vrhnouti mohl, o pak pojednou,

v jediném pátelském objetí utr\xiiénou vypustil
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duši , a tak v toku petrpkých slzí život vyronil,

jenž m tíží jako hnusné bemeno, vížíc m dtkli-

vým poutem k bídné té látce.

Na jakou to strašlivou skutenost promnili

se arovní snové o budoucnosti ! — Nachové zá-

nebí ideál zatuchlo v boulivém zápasu pozem-

ských nesrovnalostí, krásné souhlasí citft pešlo

na bolestný nelad, a má druhdy tak klidná mysl

v neobvyklém potácí se víru mrzké lopoty a ne-

snáze. — Jene! v hrobce mých mladistvých dn
hnije již také onen svižný a pružný cit, kterýmž

jsem objímal každý výjev ušlechtilé krásy a cnoty,

do ní sklesla osudem polámaná peruf myšlénky

až na hvzdy povylétající, a z veškerých tchto

nadvezdejších statk nezbylo mi nic, nic, než

trpké zpomínky a ranné srdce.

Tu ležím s runicí po boku na mechaté pd
hustého lesa a — íhám. Paprsky bledého m-
síce oblévají haluze stovkých dub houpající se

v šeru, studený vichr skuí od severu, na blízku

ozývá se temný hovor mých soudruh, a ze vzdá-

lených doupat doráží k uchu jednotvárné ržání

rozjaených srnc a jelen. Tu pak asto dávám

se do hlasitého pláe, a zpomínám na lepší mi-
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nulost, na naši teplou svtnici, kdež jsme ve spo-

leném o mateinu horleni plápoly pátelské pod-

ncovali, kdež jsme se zpvy nejnovjších zasv-

cencfi Musy rovnali hlaholy starožitných geni

graických, — tu se mi zdá, že zakle do prales

indických, vzdálen ode zdroje blahodadouci vzd-

lanosti a osvty, v pustém se nacházím zárodu

pírody, kde živého stvoení není, ježto by cítilo

a myslilo se mnou : — ha slyš ! — zašustlo

v koví, — temn ozývají se kroky, — tžké

vzdechy, jak pod bemenem neprávného obchod-

nictví, a — „Vzhru! vzhru! chopte se zbran!"

— kií sráz, — a již, již pádím k smšné pro

mne práci. Tím bývám ze sladkého rozpomínání

na blaženjší minulost vytrhován, a v nemilé ocituji

se pítomnosti. — Nechci T týrati vyobrazováním

takových a podobných scén, nebof vím, žeby se

tvá citlivá duše špatn v tom kochala.

Já však, — ó já tomu všemu již uvykl, a

takoka s lhostejnou trpkostí na všecko hledím.

Ba smle honositi se mohu , že jsem v tom e-
mesle znamenitých pokrok uinil , a jedná-li se

o vyhledání nejvhodnjších stanoviš, ze kterýchž

by se nejlépe pítrž uiniti dala nepátelským
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ouskokm a vpád&m, bývám nejvíce já o radu

iiÉíttt. Ú jáf si výbwnf poinem, a nem divu.

žfe jsem si píze váech mýdi pedstavebných získal

a že m každý zove : „Výborný d>ohh'daí;.''

Hlod, milý Jene, to pece uéco pékného,

slane-li se z ovka, nadaného Fichtovým vtipem

a citefm a !a Werllier, lakorý prevýtený dohlída.

Ocršklebný váak osad » lidé tak nemiosrdné

m poškádlili, že takoka se znvilou nechitií ke

všemu hledím , co se lidského blaha dotýká, a

tudíž niilerád oddávám se práci na trýzefí toho

ouskoného plemena.

Vér, píteli, lovk se ve svt nezlepší aniž

zdokonalí, jestliže již dobrý a dokonalý do niui

nestoupil, a néco-li kdo v nm dobrého míní neb

iní, nemíní a neiní to z lásky k pouhé dobrot^

samé v sob, anobrž z pochlebenství k sob samému.

V takových pípadnostech jsme píliš sobtní, a

tMovk nejdokonalejší bývá nezídka nejsobtnjší.

Již petrhnu další rosjímání, abych T neurazil

bludným snad zavrhováním onch vcí, v kterýchž;

8i Tvá, protivenstvími posud nezkušená duše libuje.

^hdá, že nkdy z tchto mrak vyton<í hvzda

Útchy, a žo jejím leskem r*fia so zacelí, kterouž
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mi osudové minulého života mého zasadili. Oe-
kávaje laskavé odpovdi v duchu T líbám.

U. Eiist Harla Oukovskélio Janovi
z Durinku.

14. ervna 1834.

Drahý Jenel

Snažn m žádáš, abych Ti vysvtlil, kterak

se udalo, že jsem vážné klenby Pražské university

a pestré hájjé medoóslých Mus vymnil za mechaté

»k*liny a- lesy saského pomezí^ a }ai^ se stalo,

ž» js«n» si místo uhkizenéhe klobouku doktMra

v libomudrctví na hlavu posadil hrubší klobouk

pomezního srážníka. — Acli milerád se ti ke

v«eoTU piznám. Taková zdilení podávají rannému
na mysli trochu úlevy, a bídník tší se tím sladkým

fcUnwem, že. njaký díleek svého bemena na

bedra Wížního klada , nestojí více samojediný u

frosled výská ících bratí truchliv a plakaje. Tomu

mudrclví však jsem se ješt nenauit, popíjeti z ka-

lichu života s nepromnnou tváí, a usmívati se

siMi'd, ím více du nho nalito jest trpkého nápoje.

Nechf se duše trojnásobným kovem ohradí^

až do nejtajnjší útroby života zasáhne zlota hlo-
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dající na základech lidského blaha, a délejme co

dlejme, neodoláme outokm rozezleného osudu.

A dejmež tomu , že stává na svt muže, jehož

pevný a neohrožený duch nikdy nepodlehl boui

roznícených náruživostí
,

jehožto prejasní zrakové

nikdy se nepotemnili rouškou bludu a pedsudku,

kterýžto, ozbrojen jsa štítem nevšední cnosti, kli-

katými stezkami vezdejšího života pevným krokem

se nauil kráeti, kteréhož svdné zpvy lákavých

Sirén nikdy neomámily, jehož vle toliko v pá-
telské nárui rozumu se kochá , a jenžto své

chtíe dále nenapíná, než pokudby i síly jeho

staily, — dejmež lomu, že nalezneme takového

lovka, a byfby to bylo teba jen na slavném

ostrov Trantarii: co pone pak, když nouze,

nemoci, všeliká bída, hanba a nátisky drzých pro-

tivník na dotírati budou? Zadrží-liž pak slzavý

obláek, na povrch pejasného oka vylézající, zví-

tzí-liž nad zpourou zbouené duše, a bude-liž

se honositi poklidem? — Ach, ty klamná Fato

Morgano pozemského blaha ! — Jeho pýše na

vzdor vyroní se mu z oka pravdomluvná slza,

zrádné vzdechnutí prodere se mu ústy pevn
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uzavenými, a chmury, rozložené po ele, vydají

svdectví o vnitní bolesti jeho.

Jáf nejsem ten ideál lidské dokonalosti, ja-

kovýž jsem nyní vylíil, a lehce si tedy pomyslíš,

s jakými as píšerami zápasím. Nevyvolal jsem

je svévoln z mrákotného orku, ni inem, ni slo-

vem, toliko v tom jsem se provinil, že jsem vy-

hledával u stejných tvor cit
,

jakýž jsem v sob
samém ozývati se poznával.

Odpusf, milý Jene, že jsem T tak dlouho tý-

ral svým ponkud misantropickým rozumováním,

a že jsem hned nepikroil k vci, o nížto se je-

dná. Ale práv zpomínka na tyto události rozho-

voila m, tak že mi jinak lze nebylo. — Již však

déle otáleti nesmím, a upímn všecko ti zdlím.

Snad se upamatuješ na ony ošklivé šarvátky

a ptky, které již za našeho obcování na vyso-

kých školách v mém otcovském dom panovaly,

do jakých nesnází výstupky mého nepedloženého

otce matku mou i mne uvádly, z jaké že pí-

iny jsem se strany své nešastné a však pevý-

borné matky uchopil, a pro jsem se prostopášno-

stem zaslepeného otce protivil. — Otec mj byl

tlem i duší karbanu oddán, a každoron za let-

Cesty života. 20
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ního poasí držíval spolen s jakýmsi vlaským

šlechticem, jménem Ricci, tajný faraónovy bank

v Karlových Varech. Tím zanedbával v Praze vý-

nosný svj obchod, a jelikož karbaník z obchodu

vytržené peníze zanášel na své pletichy, pišel

kupec v krátkém ase na mizinu. Pokaždé, kdy-

koliv se dom navrátil, jak by zlý duch nešvar

pes práh byl stoupil. „Peníze" bylo jeho prvaí,

„peníze" jeho poslední slovo. Marné byly matiny

prosby, marné její výitky; nadarmo jsem mu

trefnými dvody domlouval, aby zstavil nešfaslné

to poínání, ježto jeho i nás do zkázy uvésti musí.

Jako by byl ohluchl, nieho neslyšel, hrubými

slovy nás odbyl, sebral peníze a odešel. V krát-

kém ase prodal se nám pkný dm i zahrada

s letohrádkem; niehož nám otcova marnotratnost

více nebyla zstavila, než 20000 zlatých, poslední

to zbytek matina vna, na auroky uložený u Vi-

denskélio penzomnce. — Jednoho dne, bylo to

v msíci srpnu, sedím s matkou v pokoji, v sta-

rostlivé rozprávce o budoucnosti. Náhle rozlétnou

se dvéi-e, a ott3C vrazil do pokoje jako šílený.

Jak m spatiil, zarazil se a zamraíen kázal mi

stranou jíti. Šel jsem do vedlejší svtnice. .íakási
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tajná ouzkost o malku celého mne opanovala, a

proti svému obyeji liladl jsem stídav zas oko,

zas ucho na klíní dírku. — Otec po pokoji ne-

vrle pecházel, pak pikroiv k matce, chopil ji

za ruku, ka: „Milá Marie, již dosti jsem se t
natýral v zaslepenosti vášn. Srdce mé není tak

špatné. Doufám, že mi odpustíš, že ukonejšíš mou,

v bludech se zmítající mysl, a že andlská tvá

ruka m opt uvede na pravou cestu. — Na vždy,

v choti má, na vždy se odíkám hry." — Slova

ta dorážela na sluch mé matky jako zvuky ne-

beské, bylf to po mnohých boulivých letech první

zas úsvit vracujícího se slunce, první zas vanot

mírného vtérku. V pocitu dávno nezakusené roz-

koše tiskla ho na svá prsa, a zulíbala mu ústa,

elo, ruce, pelévajíc slzy radosti. Otec byl po-

hnut. Jaksi nepokojn, a jakby byl na rozpacích,

vjel si nkolikráte rukou do vlas, vytrhl se z je-

jího náruí, setel slzy s bledých lící, a ekl:

„Marie, na krátký as a jen jedenkráte ješt mu-

sím t opustiti, a pak, — pak chci s tebou v tiché

skrytosti žíti, pcliv toliko tvého štstí a budou-

cnosti našeho syna. Abych dosáhnul toho cíle, od-

hodlal jsem se odíci se všeho, co posud rušilo

20*
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náš mír a pudilo blaho z naší domácnosti. Chci

na venku malý statek koupili, na nm se usaditi

a prací svou se živiti. Práv se dovídám, a z té

píiny jsem tak ustrašený do pokoje stoupil, že

náš Vídenský penzomnec, u kteréhož peníze ulo-

žené máš, v krátkém ase bankrotovati musí. —
Nesmíme nic promeškati, nechcešli o své peníze

pijíti. Dej mi dlužní zápis a ješt tuto noc vydám

se do Vídn, abych ten poslední zbytek našeho

jmní zachránil." — Nešastná hodina! — Matka

se dala pemluviti, jsouc píliš ponoena v neob-

vyklé, mkkostí roztouženého srdce. Podívala se

mu do omžených oí, spatila poprvé jeho slzy,

a již již uhasla tímto mokem každá jiskra zmáha-

jící se nedovry. Vyndala ze skín zápis a dala

mu jej. Otec ji vroucn políbiv rychle odkvapil.

Jinak bylo se mnou. V celém tom pohnutlivém

výstupu pozoroval jsem u otce cosi strojeného a

líeného, a istým, nekaleným okem prohlídl jsem

chytré spedení jeho ouskoných zámysl. — Bez

meškání pustil jsem se za ním, a ponvadž se již

smrákalo, nepozorován kráel jsem mu v patách až

do hostince. Na dvoe stál zapražený koár, a

dovdl jsem se, že s njakým cizincem odjeli
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hodlá. Rychle kvapím nahoru, vrazím do pokoje,

a nalezl jsem ho sedícího podle njakého hube-

ného, velikého lovka s potutelnou, vyzáblou

tváí, jenžto náš zápis, jak se zdálo, práv byl

peetl, a s radostným úsmchem otci jej podával.

Olec se lekl-

„Co chceá?" zvolal urputn na mne.

„Pro Bh, ote, dejte mi len listi" bylo mé
první slovo. „Matka m posílá, pojedu sám do

Vídn, pinesu peníze, a pak mžete uinili, co

jste matce slíbil."

Otec vzal od cizince list, a striv jej do

kapsy, hrub se na mne oboil. „Jdi svou cestou,

a neplef se do mých záležitostí, sice ti okáži, co

otec mže!"
„Ote! ote! všecko pedzvídám! Do zkázy,

do bídy, na žebrotu chcete nás pivésti ! Dejte mi

zápis! Já jej musím míti, — slyšíte, musím, sice

nedopustím, byste odjel."

Na ta slova skoil otec ke stolu, a uchopiv

bambitku na nm ležící, vzteklým hlasem zvolal:

„Kli se mi odtud, sice t poslušnosti nauím!"

Tou výhržkou však jsem se více rozhorlil

než podsil. Jedním rázem skoil jsem po nm,
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jsem do poprsní kapsy, kam zápis byl sUil. —
v tón ókarfižení bambitka spustila, a do týle rann

pádí jsem k zemi. —
Mezi lidmi roznesla se povst, že njaký po-

trhlý mladík v hostinci se chtl zasteliti , a že

vlastním Otcem, jenž se náhle k tomu byl pihodil,

ód smrti zachránn byl.

Musel jsem mleti, abych na otce ješt vtší

hahbu neuvalil, abych matce nezlrpil ty poslední

doby jejího zmaeného života. — Rána byla ne-

bezpená , a teprv po mnoha týdnech jsem se

Opt uzdravil, ale bohužel k vtším mukám, k vSt-

Šírti bolestem. — Otec sebral ve Vídní naše po-

slední peníze, a odejel se šlechticem Riccim do

Pyrmoutu.

III. liist Harla Bukovskélio Janwvi
z Ifurinku.

24. ervna 1834.

Milý Jene!

Když jsme byli schudli, opustili nás pátelé

ktetní i nekrevní, a pepodívné, nešetrné rozprávky

šly Jio lidech o mých rodiiob. — Otec se více
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nevrátil, a matka má, sklácena tolikerým utrpe-

ním
,

po roce sklesla do tichého hrobu. Též já

jsem na tle scházel, a jakási chorobná zádum-

ivosl opanovala duši mou. Chlél jsem si vezdejší

chléb vydlávali vyuováním francouskéniu a vla-

skému jazyku, — ale lidé skrývali pede mnou

dítky své, a každý se vyhýbal mému omrzelému

a trpkému humoru. Tuf jsem se i já na lidské

pokolení rozhoršil, a najav sob na Novém svte

(a však nikoli v Americe, anobrž na Hradanech)

bídný obyt na pd, zahrabal jsem se mezi knihy,

a poal jsem perem hímati na pozemské ouvaly

jako Perun s olympické výše, doufaje, že njaký

knihkupec kaž ý proutek na mé metle pozlatí lesk-

noucím se pozlátkem. Ale achnastojte! Do jakého

bludu jsem to zabhl! — Chytí a svdomití lidé

ostíhali mým orakulm a anathematm kídla, vzali

jim veškeren luk a šfávu, a mizerné to zboží ne-

chtl pak nikdo koupili. — To m pipravilo o

rozum. — Jednoho dne, za jarního, parného poasí,

vybhl jsem na ulici, hrozným hlasem kie, že

m Pythagoras a všech devatero Mus pronásledují.

Ped domem hrající si dcko jsem porazil, až si

roztlouklo hlavu, utíkal jsem dále od všech sou*
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sedilích uliník provázen, a pišed na most, sko-

il jsem na zed vedle kamenného Turka, a o je-

dné noze se otáeje, neustále jsem val: „Jsem

genius! Jsem genius! Sedm mudrc a devatero

Mus vyhnalo m z nebe!" — Na to chtél jsem do

vody skoiti. V tom okamžení však uchopili na

neštstí mou osobu, a odvezli mne pak do blá-

zince. — Ach tam jsem snad ztrávil nejblaženjší

doby svého života. Léka mi ekl, že krom tch

všelijakých okolností, v kterých jsem se díve na-

cházel, má rána v tyli nejvíce k této pomatenosti

na mysli pispla. Otec m sice o život nepi-

pravil, ale o rozum. V blázinci jsem se nauil

o rozumu lépe pemítati než jakýkoliv mudrc*

A vru o tomto lánku dala by se pkná kapitola

napsati. Pedevším, máli lovenstvo z praprvního

poátku rozumu ili nic. Jest-li blázen mudrcem,

aneb naopak, jest-Ií mudrc bláznem. Chtl bych

pisahati, že se v blázincích moudejší lidé vysky-

tují, nežli mnohé dámy á la mode ve skvostných

besedách, nevyjímaje ani pemoudrý salon paní

Stalové. — Ach ty milé nebe! Nekaždému se

devu dostane býti fládrem! — A jest-li pak divu,

že sprosté prkno sukovitýma oima závistiv na
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pohlíží. Kam se podla moudrost, kam mudrcové!

K jednomu prý cíli všichni upalujeme, a pece
chce jeden tak, druhý onak.

Byv propuštn z ústavu onoho, rozumy da-

doucího, stál jsem zas tu, kde prvé, zevluje do

povtí, a hubu otvíraje, jakobych byl oekával, že

mi peený holub do hrdla vletí. Mé krásné sny

z blázince zmizely, a jen velá slza na víku z-
Stavší, jako svatá z jiného svta památka, upomí-

nala m, že opt stojím na vetchém lunku dívní

své bídy, a že se na nm plaviti mám po nebez-

pených vlnách života. Ta myšlénka se mi nikterak

nelíbila. Já si ji obracel na všecky strany, jako

kdy žid chatrné zboží kupuje. Konen jsem na

tom pestal, že se vydám na pout do hor libanon-

ských, že si zhlobím v stínu vonného cedroví

skromnou chaloupku, a že co poustevník dojdu

žádaného štstí na zemi. Ale ach pohíchu! mlf
jsem zas rozum, a tudíž m ta myšlénka pešla.

Vzal jsem tedy své outoist k analogii. — Šel

jsem do hor ale do eských na pomezí saském,

zhlobil jsem si chaloupku, ale v stínu chladné dou-

bravy; na místo žínného rubáše vzal jsem na

sebe kabát s výložky , a místo poutnické holi a
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mošny nosím runici a koženou kapsu na patrony. —
Tak se to událo, milý Jene, že jsem si místo uhla-

zeného klobouku doktora v libomudrctví na hlavu

posadil hrubší klobouk pomezního strážníka. Již na

tetí rok zde se lavím mezi téini mechatými ska-

linami, a robotím lak piln, že jsem za odmnu
nedávno povýšen byl na kommendanta padesáti

hraniák. — Mám-li pokdy, sednu si z veera,

když bledá luna záí, na kopeek, a ítám pK

jejím svtle Ossiana , aneb uchýliv se do svtnice

píši lamentace á la Ovidius in exilio. Pi všem

zamstnání, pi vší práci nemám pokoje aneb lépe

spokojenosti. — V lovku vzí cos neposedavého,

jak Komenský praví, rtu veždy mektali se chtíi,

a tudíž koním svj list Pelrarkovým veršem:

Ahi ! nuir altro, che pianto al mondo dra! —
IV. liist Uarla Bukovskélio Janovi

z liurinku.

16. ervence 1834.

Drahocený píteli?

Lásko! Lásko! Sladký klame!

íše slasti nejvyšší! —
Ta slova byla posud pro mne isidickým tajem-

stvím. — O kéžbych mohl priodíti smyslným, vi-
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dltelnýiri télem onen cit, jenžto zaujal veškeru

nnou bytnost, kéžbych mohl duši, srdce, vlip a

vášn, a všeliké chtíe rozpálené obraznosti, do

jediného slova vtsnali, a slovo to aby bylo mýtn

dechem, v nive bych zavál neskonenou tu sou-

stavu všehomíra, hrdé bych se postavil na její zí-

ceniny a hlasn volal bych: Láska dímá na zbor-

cených svtech bez hnulí. — Nesmj se mi, Jene! —
Bylf to snad píliš plastický obraz bez subtilní

abstrakcí nadmutých Hegelian, a takovým neoby-

ejným malbám ovšeinf nynjší naivní švililikái

nerozumívají. Jest lo jen parodie onoho slovutného

verše: Sur les mondes détruits le temps dort im-

mobile. — Nad as mocnjší jest láska , a z té

píiny posadil jsem na zíceniny svt místo dí-

majícího asu dímající lásku, a to proto, že mi-

luji, jak nižádný lovk na svt nemiloval. —
Když slunce umírá, když erná noc báni nebeskou

zahaluje do svých mrak, — tu pro mne nastává

doba neskoneného blaha, doba horoucích políbení,

doba rajských zápach, vystupujících z kvítk pod

veer dýchajících, a jasmínový kvt jest nyní kv-
tem mého života. — Z tchto pomatených slov

snad jsi porozuranl, že nejvíce, jak druhdy Fingal,
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pod msícem miluji. Ach, láska podmsíní jest

snad ta nejblaženjší ze všech pod sluncem. Po-

slyš, kterak se to stalo.

Šel jsem do Královce. Za píinou pvabné

krajiny rád jsem tu cestu konával. Slunce práv

zacházelo, a jeho ervcoví odbleskové táhli se po

celém zánebí jak velký, velebný plášf tvrce za

ním se skrývajícího. — Stranou strmí lesnatý he-
ben jetelských vrch , a nedaleko horské paty

v perozkošném oudolí leží Královec se svými

bílými domky a ovocnými zahradami a mlýny,

jednotvárným klopotem ozývajícími se nad košel-

ským potokem. Práv , an jsem s pšinky kráel

k ouvalu, zardla se obloha nad Královcem ru-

djší záí než samé veerní, nachové zánebí, jakby

celá ves v jednom plamenu stála. — Rychlým

bhem pikvapím do vsi, a spatím nádhernou

fabriku pána z Libinu v jednom ohni. Ve všech

sousedních všech ozývalo se zvonní, lid v ne-

inné pomatenosti sem a tam pebíhal, mnozí ouz-

koslliv pokikovali a lomili rukama, jiní zas uklí-

zeli i z nejvzdálenjších obydlí své náadí a zboží,

a malá toliko ástka vesnian a dlník pokou-

šela se o to, by se hašením i boením vetchých
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krov rozmáhajícím se plamenm cesia mezila.

Všecko nadarmo. — Ke všemu tomu, jak na za-

volání a k pomoci hubícímu živlu, strhl se vítr

a zanášel jiskry a spolu i hrzu na odlehlejší

obydlí. Pán z Libinu stál ped svým domem jako

zkamenlá socha. Hubu maje otevenu a ruce

roztaženy, jakby chytati chtl padající trámy, trou-

bil na záhubu svého , napoád plamenem ubývají-

cího statku. Náhle však se zchopil, jakby mu
hrozná myšlénka byla projela mozkem, a volal

ouzkostným hlasem: „Ach má safianová tobolka

t

Má safianová tobolka I Uchrate mou tobolku I Mou

tobolku! Bohat se odmním 1" — Nikdo však se

k tomu neml. I piskoím k nmu a zvolám

:

„Kde je ta tobolka?" — „Tam v posledních

oknech, — v pokoji, odkud již kou vyráží, je

psací stolek — a v nm je velká safianová to-

bolka — tu máte klí od pokoje!"

„U erta, klí od pokoje — klí od psacího

stolku mi dejte" — a již pádím k oknu, pistavím

žebík, a v koui a plamenu jsem zmizel. Jedva

že jsem nahoru vylezl a do pokoje skoil, zarazil

m tak penáramný dým, že jsem s tíží náadí

rozeznati mohl. Štastn naleznu stolek — a len
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již chytal, — vytrhnu šuplík, spatím v ném to-

bolku, a již se zpt ubírám po nebezpené cest.

V tom okamžení zbortil se za mnou krov, a jedním

skokem v pravý as octnul jsem se na zemi se

svou koistí. — Pán z Libinu smál se jak posedlý,

vida mne s tobolkou se vracejícího, a volal: „Hej,

panáku, panáku, hoi vám šos! — Yem si as
slavení, jen když mám tobolku."

Po tchto slovech zavsil se mí do ramena,

a kráel se mnou, nad míru jsa VQ^el, pes luka

ku svému dvorci u košelského potoka. „Vem si

as stavení, jen když mám tobolku! — Na mém
dvorci mžete si po této práci odpoinouti, sta-

tený uhnižile. — I af si shoí ten pelech — ta

mudírna, — jen když mám svou tobolku." V tom

se olilídnul za sebe jak Lot na Sodomu a Gomorrhu.

Nádherná fabrika te nejkrásnji hoela. Ale on

z toho pohledu nezkamenl, nýbrž políbiv nko-
likráte sahanovou tobolku, tiskl vší mocí mou ruku

a pravil: „Pojte, pojte, mj statený ohnižile,

uvidíte, že mi ohe všecko nesndl, a že proto

nebudu žebrákem."

Jak mile j^me do dvora vstoupili, pišla nám

žena, ne však jeho žena, nýbrž žena in genere,
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v oustrety, ponkud ješt polekaná, ale krásná,

pvabná, v lehké noní roucho odná, a pece

tak vážná, jako Rafaelova Fornarina, tento pravzor

veškerých jeho Madon.

Stála se svící na prahu pokoje. — Její, ve-

lým ohnm temn planoucí zrakové vmetali do mé

duše plamen zhoubnjší nad onen, do kteréhož

jsem pro tobolku byl skoil, — stálf jsem ped
ní Jak oarován, všecek jejími vdky na mysli

zmámený. Pán z Libinu vzal m za ruku, a po-

šeptal mi do ucha: „To je má milenka I"

„Vaee miíenka, starý pane?" — otázal jsem

se v zmatenosli, a z každého zvuku ozýval se

odiv a pekvapení.

Na to postoupili jsme dále a posadili se ke

stolu. Pan z Libinu rozložil na stole tobolku, aby

se pesvdil o jejím neporušeném obsahu, a též

já zvdavé zraky jsem upíral, jaký se as objeví

drahocenný poklad, pro kterýž jsem se byl života

odvážil. Mezi tím krasotinka odešla, by obstarala

veei. Pan z Libinu ukázal mi nyní mnou za-

chránný obsah safiánové tobolky. Byl to perga-

menový list, podložený erveným aksamitem, na

nmž se nalézal živými barvami vyznaený, zlatem



320

a stíbrem ozdobený erb, kterýmžto ped krátkým

asem obdaen byl pro zásluhy své o zvelebení

obchodu a promyslnictví.

„Vidíte pítelínku," — hovoil, samolib se

usmívaje, novopeený šlechtic, — „jáf málo dbám

o peníze a statky, o lásku a pátelství. est a

vlastenectví jde mi nadevšecko. Ovšem jsem se

ped rokem zamiloval, a to bylo v Terstu. Sezná-

iil jsem se tam s njakým kupeckým dohazova-

em, aneb lépe eeno jednatelem; byl to vy-

záblý, dlouhý chlap jak slonbidlo, penz chtivý

a krvežíznivý, co pravý Vlach. Nade všecko ale

s vášnivou horoucností a nad míru žárliv miloval

svou mladou a pekrásnou ženu Rozauru. — Vlaský

ten šibal oloupil m ve he as o deset tisíc zla-

tých. Nešlo mi o peníze , ale považoval jsem to

za pokynutí nebes, aby byl potrestán. Vlastn

chtl jsem tím skutek ospravedlnili, kterýž jsem

na mysli pemítal, a rouškou spravedlivé pomsty

obestíti to , k emu m vlastn nco jiného na-

bádalo. Žena jeho se mi penáramn líbila, a vru,

jef to nco podivného, že každý, kdož ji jen jeden-

kráte spatil, zamilovati si ji musí. Oima jsme se

srozumli, a když mžourání a mrkání nedostaovalo,
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pnmálialo péro. Ona se mnou pelila mileráda z

\i\7A'A) oslražitého tyranství, a žije nyní zde bl;ize

v ulšené skrytosti. Jsemf již starý muž, a však

nejsem žárlivý. Rosaura má úplnou svobodu.

Zde v zahrad vystavl jsem jí hezký letohrádek;

tam se havívá tením, zpvem a hraním na klavír

aneb též na loutnu; omrzí-li ji konen duševní

kratochvíle, opáše bedra svá tesákem, zavsí ru-

nici na rameno a jde na lov do blízké obory. —
Já se ovšem až do potu namyslím a nastarám,

kterak bych vždy více a více pispíval ku zvele-

bení vlasti své a svého jména, nebof patím k

(-niri vliisleiicm, jižto sebe a vlast považují za

cliof a za maiiž(!la v jedríom tle, a viu práce

taková vyhledává celého lovka. Z toho jste

snad poznal, že základy svého štstí u sebe sa-

mého mám, a že jinam o pomcky hledti nemu-

sím k vyvedení svých zámr. Jsem-li zdráv,

neclifbych o všecko pišel, nestrhnu si hlavu, a

* tudíž si také k srdci neberu, že mi fabrika shoela.

Více mi záleželo na tobolce s erbem, neb kdykoli

se na tenlo pemilý obrázek podívám, zpomínám

si na své zásluhy, na své utrpení a mozolení o

veejné blaho, a pokaždé žehnám uznalého dárce,

Cesty živola. 21
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jenžto nikomu ncukivdil, kdož výrobky své pil-

nosti na spásu obecenstva obrací." — Pan z Li-

bina domluvil. Musím se upímn piznati, že

jsem jeho posledním slovm docela nerozuml, a

tém bych ekl, že jeho rozprávka jakousi poma-

teností zapáchala. — Rosaura vrátila se s veeí.

Já však málo dbal chutných krmí a nápoj, neb

má krm i pití moje bylo na ni milé pohlížení, a

láskou napojjl se i žaludek mj. Chtivou, smysl-

nou velostí chvly se mé nervy , líce jak by mi

hoely, a plamenné své zraky jsem upíral nepe-

stána na spanilou, vdkupliiou postavu, uvádjící

mi na mysl smyslnou lásku Byronových krasavic.

V tom velkém zapálení marn jsem se snažil,

kterak bych zdráždnou žádost ukryl ped panem

Libínem. Pehrozný jeho smích vytrhl m z toho

zamyšlení, ale jen na krátko; jedva že jsem z

Charibdy vylonul , již jsem se zase zmítal u víru

Scilly.^

Pohled její ! O nilc vtipe,

Srdce mluv, jak jeden jediný

Stely, svty, bohy do mne sype !
—

O božský Kolláre! A pece, — o marná, bí-

dná ei! — do jakých barev namoím šttec,
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abych vylíil všeho jejího tla pi^eslušnou zpsobu,

kde vezmu eolické vailo, abych napodobil hlasu

jejího oarující zvuky. O marná, bídná ei I
—

Bylo již pozdé, a já chtl, jak mile jsem se

trochu zpamatoval, odejíti. Pán z Libina však

nechtl tomu dopustiti, a Rosaura pojala m za

fUku a stiskla mi ji šeptajíc: „Neodcházejte, re-

kovný Adone! — Kyprid jste poranil srdce!"

Byl jsem uveden do ložnice a Rosaura pravila s

milostným pohledem: „Dobrou noci"

v. liist Karla Dukovskélio Janovi
z Uurinku.

24. záí 1834.

Drahý píteli!

Dobrou noc, lásko! — Již pes osm nedl ni-

eho jsem Ti nepsal. V tch osmi nedlích mnoho

znamenitého se zbhlo. Zmítal jsem se po vlnách

duševních i smyslných rozkoší, svt se mi otáel

ped oima, jako obraz kaleidoskopický, nlipoád

se mnící a vždy skvlejší v barvité kráse, ba již

již poaly zacházeli na minulý život zpomínky;

stálf jsem na kvtnaté pd Edenu v blaženjší

pítomnosti, a napájel jsem se zápachem nejvon-

21*
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njších kvt. — EHenská pda pode mnou pukla,

umrlino páchnou kvéty, a erný závoj smutku

visí na nebi. — Ach, pod sluncem není nad slzy

nic trvanlivjšího. Bylt to krátký ovšem sen.

Rosaura milovala mé vášnivé , a pán z Libina

hrub si toho nevšímal, akoliv o tom vdl. Po-

divný tento muž nemohl se mi za mou odvahu,

že jsem jeho erb ped záhubou zachránil, lépe

odmniti. Vždy se usmíval, a vždy Rosauru na-

pomínal, aby se mnou šetrn nakládala. A byfby

mn byl nedopál pístupu k jejímu, toliko pro

mne tlukoucímu srdci, sám bych byl bu násilím,

bud" lstí cestu k ní si proklestil. Láska podniká

i
vyvádí všecko. Láska le slepý (>br, liškou pod-

šitý leviatan. Láska mrštila Leandrem do vln bo-

sporských a nauila jej plovali, láska skácela zla-

toskvlé bán zpupného Alcida do plamen na hoe

Etn, lecjaká kuchaka prohnala si láskou vysmá-

hlé srdce šprejlem, a mnohý žárlivý milovník ozdo-

bil hrdlo své lnnou petlicí a týlo devným co-

pánkem. — Ach , a já byl též trnlován. Rosaura

bývala nejvíce na zahrad ve svém letohrádku.

Blaho své a as, ve kterém jsme slavili milosti

eleusinské obady, vylíím Ti pekladem Byrbno-
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vých verš z Parisiny. Ye dne, ten as, když

jsem u milenky nebývával, byla tato nehyplná bá-

se IDOU jedinou zábavou, a vru pocítil jsem tajný

bol i slast každé myšlénky, an jsem tylo verše do

materského jazyka pí-ekládal.

To doba rozkošná, kdy z vtví plyne

Slavík oullých libozvuná pe.

Milenka kdy se '.: milencovi vine,

Ústa mu sladkým slibem uzave
;

Vtérek mkký s vlnkami když hrá,

Když o samot potok hrkota.

Když rosné slzy kvítka smáejí,

A na obloze hvzdy kráejí,

Když temn modrá vlna jezera,

Brunátn rdi se haluz z veera.

A na nebi ta jasno-temnota,

A skvlá tma, a tmavá jasnota,

Když* po oblacích denní hyne zá,

A šerem se probírá luny tvá.

By slyšela pramínk hrkotání,

Nevyšla Parisina z komnaty
;

By spatila veerní mihotání,

Nekráí v stínech nooi mrákoty,
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Sedí-li tu v besídce Estonov,

Puklých se vflní kvlft nebaví,

Nesloiichá písni slavíkov ; —
Uclío i zrak pro jiné unaví.

Slyš! — Slyší Zašuslil v hustém koví krok,

A ona bledne, srdce bije v bok,

Sepotný v haluzích se hlas ozývá,

Vrací se barva jí a uádí zdvihá;

Než mine mžik — oba si v náru bží,

Ten tam, — miláek u nohou jí leží.

Co medle jest jim celý, velký svt

Se vší svou zmnou, asem, klopotem?

Zem, nebe, — pestrý živobytí kvt,

Víc není duše, zrakft pedmtem;

Jak nic mrtvého vkol nebaví,

V milosti nevšímavé snjí pýše;

Nic nejme jich, — onit jsou jimaví, —
Jen pro druhého druhý každý dýše;

Ba každé vzdechnutí jeví plesáni

Tak zavilé, že kdyby bez ustání

Prodleti chtlo, sladká šílenost

Se srdcem zniila by blaženost

;

Mdí-Iíž nu nebezpeí, na vinu,
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V tom vášnivém, v tom slastiplném snu?

Kdo, jenž té zkusil vášn sladké moci.

Kdož meškal, strachoval se v také noci?

Kdo pomnl na takých dob outky? —
A pec — ty tam, uprchlý bezdky I

—
Pohíchu, že se díve probudíme,

Než o jich vné ztrát zvíme.

Nyní snad porozumíš pepjatýin obrazm pe-

dešlého mého listu o noních mracích, o vonném

zápachu veerních kvt, a jasmínu, a o té hísce

podmsíní. Rosaura m nejveleji milovala á la

maniera ifaliana, pod veer. Ve dne jsem krá-

el se sluncem po omrzelé dráze svých povinno-

stí, a však s nepokojnou nedokavostí, Apollinovo

spežení zaklínaje do hlubin krkonošských. Jak

mile msíek za lesem vylízati poínal, již, již s

nejistým krokem a s krátkým dechem nedokavé

touhy chvátal jsem k svatyni vezdejší své spásy.

U zahrady m vítával její plný, jadrný, istý hlas.

Tu jsem se vždycky pozastavil, a pislouchal ele-

gickému, touhy plnému zpvu a sladkému, jak v-
trem vyluzovanému rokotání zvuné mandoliny,

—

a k msíci obrátil jsem zraky své, a unesený duch
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mj MauiJil po rájích hcsperidských, po údolích

anduliizských. — A hle, její píse nebyla erotická,

já nelíyl Abencerag, aniž ona Arabliou, a pec —
— Ach, což uiní vše z lovka zvuk, a hlas, a

hvzdnatá bá a zápachy kvítkové. Zpívala oby-

ejn Montiho líbeznou píse na vlast:

Beila Italiu, .niiiate sponde,

Pur vi torno a riveder!

Tréma in pelto e si confonde,

L^alma opressa dal piacer.

A než minul mžik, ležel jsem jí u nohou, a

ona v mých loktech. Bledá a spanilá její tvá

zplanula zápalem chtivé milosti, stejný ohe jí

plál pod dlouhými asami v erných oích, a hu-

sté, nad uhel tmavjší kadee plynuly jí po šíji a

adrech v pvabném nepoádku a zanolání. Ro-

saura byla sice malé postavy, ale ku-ídý oud byl

dokonalý, a jeden k druhému a všechny dohro-

mady v souzvuném , ušlechtilém pomru. — Te-

prv když Jitena otvírala ržové brány východu,

opouštl jsem ji, odcházeje jen, abych pekládal

Parisinu. Vtom víru nejvyššího pozemského blaha

trval jsem po sedm nedl. Minulý týden jsem se

opt pesvdil, že nebe na zemi dlouhé stálosti nemá.
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Když jsem posledn z veera k Rosaue šel

a do zahrady vkroil, pozastavil jsem se dle zvyku

u vchodu, — ona zpívala. Jedva že ukonila

zpév, chtl jsem práv do dotnu vbhnouti — v

tom zašustí nco v kt-oví , rychle se ohlédnu, a

spatím mužského, vylízajícího na ze, aby ze za-

linidy uprchnul. — Jak l)leskem zplanul žárlivý vztek

v útrobách mých. Jedním rázem skoil jsem po

nm, uchopil jsem ho za plášf, a držel jsem ho;

— v tom sebou trhnul, plíšf mi zstal v rukou a

on uklouzl. Všecek pobouen a na všech oudech

se tesa, vrátím se, a pádím' nahoru do pokoje.

Rosaura sedla na laburetu držíc ješl mandolinu

v loktech a snivé zraky své upírajíc na dvée.

Jako vzteklý oboil jsem se na ni, hodil jsem jí

plášf ped iliihy, a skoro pláem na ni Jsem dotí-

ral, aby se^piznala k zrád a neve. — Rosaura

neodpovídala, a když promluvili chtla, skoil jsem

jí do e'', brzo zas chopil jsem ji lichotiv za

ruku, aneb jsem se jako šílenec do ela a prsou

tepal, a napoád jako pominutý po pokoji bhal á

dupal , neznaje míry a konce vášnivého toho po-

ínání. Konen jsem odbhnul hroze jí, že vy-

slídím soka, a že se pomstím na nm a na ní.
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Bloudil jsern po lukách pláe a naíkaje na

osud, a na hvzdy a na klamné plemeno lidské,

a smrt jsem si žádal s toužebným a dtklivým vo-

láním. — Tak jsem probhal celou noc po vrších

3 pláních, a konen jsem se octnul tam, odkud

jsem byl utekl, u zdi zahrady Libínovy, kde snad

Rosaura, jak jsem se domýšlel, v objetí sokové,

velé mé lásce se posmívala. Vztekle zaskípal

jsem zubami a slzy mó polily. Již svítalo. —
Zdálof se mi, že musím v letohrádku najíti loupe-

žníka svého blaha, a že toliko jeho smrtí ukonej-

šiti lze zuícího ještra v prsou mých. Rychle

vylezl jsem na ze a skoil do zahrady. Zticha

se pikrádám až k samému domu , opatrn se na

vše strany ohlížím, a pak dívám se k oknu, boje

se, a nedovuje, jakobych byl oekával, že se mi

objeví vdékuplná její tvá aneb njaká hrozná pí-

šera. — Hrza na mne padla! — Okno bylo roz-

bité, provazový žebík visel do polovice strhán jsa

na skob u okna, a na blavé zdi práv pod oknem

vidli bylo dva ješt vlhké erstvé otisky krvavé

dlan i s prsty. — Jako u vytržení zvoním, zbou-

ím spící služku, a kvapím s ní hned nahoru.

Dvée byly zaveny. Klepu, volám, — žádná od-
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poved. Násilím je vypáím, skoím do pokoje, —
a spatím, jak Rosaura u lože na zemi leží, roz-

cuchané majíc vlasy, jakoby ji byl za n kdosi z nho
vyrval, a hluboko vádrách vzel ji nž. Naernalé

krve proud vkol ní se rozléval, a ervené prouhy

rozbíhaly se z rány po bílém noním odvu na vše-

cky strany. Na jejím ele ležel složený list. —
Slálf jsem tu jak omámený. — Hrza m pojala

. . . žel, žárlivost, vztek a láska , všecko to pomí-

jelo, a v necitelné zanevelosti hledl jsem ped
sebe. — Konen sáhl jsem po listu a etl jeho

obsah. Zde Ti podávám vrný opis

:

„Belia Italia, amatc sponde,

Pur vi torno a riveder,

Tréma in petic, e si confonde

L' alma opressa dal piacer," —
„Dle tchto rým, dle jejího zpvu poznal

jsem Rosauru. Po celé Evrop bhal a slídil jsem

po ptáeti. Slepá náhoda pivedla m do této

krajiny, — „bella Italia" — ozývalo se v této

zahrad, a to byla její labutí píse, Signore Li-

bino I — Známf její mkká adra , tvrdý byl mj
nž a zrádné její sídce tak veliké jako má pomsta.

Musela zhynouti, abych nabažil mstivou svou prch-
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livost. Addio, Signore Libino I Ferinosi al fin il

cor che balzó tanto! —
Ricci."

Nebylo pochybnosti, že Rosaura rukou man-

žela svého zavraždna byla, jemužto pede dvéma lety

se starým Libínem z Terstu byla utekla. A však

to jtneno jest mi tuze povr-dotno. Mého otce pí-

telem byl též jakýsi Ricci. Cliléibych se o život

založiti, že to jest jedna a táž osoba. — Nevím,

jakáže zmna se tak náhle se mnou udala. Ne-

truohlíin, aniž na osud laji. Láska má mžourá

jedním okem na hrob mé milenky, jak plesnivý

mládenec po svadlém mládeneckém vneku, a

druhým hledím na tunou pastvu, kde práv te-

látka mkkou Iraviku škubou. Po její smrti le-

dacos jsem zaslechl. Povídá se, že prý jsem byl

její devt a devadesátý milovník v luzích eských.

O, stálosti vlaských krasavic! — A pec po ní do

hrobu toužím. Cítím, že zde dlouho nevytrvám*

— S Bohem píteli, snad na delší as o mn ne-

uslyšíš !
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\I. iAsi I4arla Biitiovskélio Janovi
z I9ui'iukii.

V Irunu ve Španlích,

dne 20. bezna 1835.

Chr ami!

Tu máš opt po šesti msících psaní. Divíš sa

snad, z jakého konce svta Ti píši. Jsem karii-

stickým vojákem, a \šiik mén snad z náchylnosti

k rekovským inm, než z omrzelosti života. Po

Rosauin smrti ješt njaký as jsem pokulhával

za v\konávánífn své služby, pak se m chytala

horká nemoc, a v jejím fantasmagorickém náruí

proválel jsem se pres sedm nedl. Když jsem za&

uzdraven vstal, propustili m na vky ze slu/by.

Ze všech str<;n siirnuly se na mne žaloby, ž^ prý

jsem službu zanedbával (verum est, pokud lio-

saura žila), že mám o koleko v hlav více, a

jiné trety. — V zamilovaných mých krajích reko-

vných Cid a Abencerag bouchali práv z kus.

Bouchaka dosáhla mého sluchu, zalíbila se mi, i

pomyslil jsem sob: Doslals již tolik ran, a zaku-

sils již lolik bolestí, itiohlbys také zakusiti ránu i
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bolest, až se ti granát do žaludku zavrtá. Po této

meditací vypjil jsem si od pana Libina nco
penz, vzal jsem nohy na ramena, a batolil jsem

se do Francka. Dne osmého bezna opustil jsem

s Bajonským doslavníkem msto Burdovaly, pešel

jsem Bidasóu a již za svitání druhého dne dora-

zil jsem do Ironu, malého msteka, na jehožto

cimbuích velký prápor Karla V. vlaje.

Teprv na irunské bašt díval jsem se s ob-

divem na pyrenejské pohoi-í, moha je nyní odfad

<iokona pehlédnouti. Velitel irunské posádky,

jakýsi chevalier Vial, vlídn m pijal, a hned dal

rozkaz, abych byl pivlélen nové zízenému jízde-

ckéinu pluku, jenžto v nkolika dnech do Hernany

odejeti má. Tento pluk záleží nejvíce z cizozemc.

Jesti to strakatá a peveselá smsice Francouz,

Nmc, Polan, Navarres a Anglian. Na ná-

mstí držíme každodenn vojenské cviky. Víš,

že jsem co študent výborn jezdil. Švarné to

umní za tchto nkolik let noln se mi z hlavy

vykouilo. Síarý vousatý desátník , náš uitel,

francouský karlista, jménem Ourlet, pehrozn se

mi smje, kluše-li mj k svéhlav jinak, než mi

libo. Za týden budu však s tím vousáem jinak
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rozprávti. Prozatím žehnej Té Bh. Tolik asu

jako díve na psaní mi nezbývá. Všecko se tu

strojí k zoufalým inm. Bohdá že Ti vrnji o

vcech zde zbhlých psali budu, než noviny, aneb

zstane-Ii mi granát v biše, navštívím t co duch

v bílém rubáši a s krvácejícím žaludkem. — Mox

ingens interabimus aequor!

VII. liist Harla Bukovskélio Janovi
z Durinku.

V táboe u Aroinzu v oudolí Solanském,

dne 5. dubna 1835.

Jsem dstojníkem. Píši ti po bitvách u Le-

rina a Aroinzu. Poslední krvavá rvaka strhla se

u Diskastella, kdež Zumala-Karreguy silnému outoku

Lorenzovy jízdy se ubránil.

Doufám, že T neomrzím, vylíím-li Ti nko-
lik váleních scén. Z Iruna odebral se náš pluk

do Hernanya. Po celé té cest pršelo, jakoby an-

dlíkové z konví na nás lili. V Hernany prohlí-

žel nás udatný Segastibelza, napoád se usmívaje,

když naše ady projíždl. Jedva že jsme si v

mst trochu pohovli, již s veera museli jsme

opt na cestu, a druhého dne dorazili jsme do
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Estelly, kdež nejvyšší vdce s valnou ástí karli-

slického vojska táborem ležel. Msto Estella leží

v perozkošném oudoli
,

jsouc kolem obstoupené

velikánskými vrchy. Akoli jedva jaro nastalo,

piece osení se již valn na všecky strany rozmáhá,

kee a stromy již se zazelenávají, mkcí vanou

vélérkové a veškerá píroda vonným dýše zápa-

chem. Za as mého lenošeni v Estello nabyl jsem

o vceclí kralujícího nám Karlosa as následující

smysl, „l^eiiízo, a peníze, a zas peníze jest na-^o

nejvyšší poteba." Pravou píinu
,
pro Karlos

dále na cest n(!postupuje, nacházíme v nedostatku

zbrané a váleních zásob. Katalonie potebiiji^

tuliko jiskry do troudu žhavých cit, Arag^onio

ohlíží se po zbrani a vdci, jenžby spojil rozptý-

lené bandy, a tak dostatenými prosli'edky nám

ozbrojeným neodolaly by ani anglické koráby, aniž

trojnásobné legiony najatého lidu.

V nkolika dnech vytrhli jsme z msta se

vším lidem. Rychlým pochodem blížili jsme se

tetího dne k oudoli solanskému, kdež generálové

Lopcz a Aldamar, jako koky u myší díry, naše

skály a sluje stežili. Když jsme k Leriné pi-

cházeli, visela již noc na nebi, jako temný závoj
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smutku, ani jediné hvzuy nebylo spatiti, a tma

inila nám cestu obtížnou. Vousatý mj desátník

Ouriet klusal vedle mne. V tom pikvapilo nko-
lik jezdc, a jeden z nich, pokud sluch mj sta-

oval a tma dopouštla, jemným hlasem rozkazo-

val našemu plukovníku. Byl do plášt zaobalen a

tvá jeho nebylo mi lze ve tm rozeznati.

„Spoléhejte na Boha, on vás neopustí, a nyní

af hledí každý svých povinností."

Poboníci rozprchali se na všecky strany, a

já se otázal Ourieta na jméno onoho jezdce.

„To byl Zumala-Karreguy,"' odpovdl desá-

tník. Další rozprávka byla petržena, neb cvalem

muselo jezdectvo stranami povyjíždéti, aby pchota

po schodnjší cest následovati mohla. Najednou

se všecko zastavilo, pední kolonny stály ii cíle-

Bylo to liché a však pepodivné okamžení. Pi-

blížila se doba krvavé see, a ta pedtucha dojí-

mala každého , ba i nerozumná zvíata. V samé

bitv tajemným hrzám nepodléháme jako ped
bitvou. Úzkostlivé oekávání záliubné boue, blíz-

kost posud nepoznaného nebezpeí, procitující a

valn se zmáhající láska k živobytí, veškery ty pí-

šery hrozící smrti pepodivné v týii nám polektá-

Cesty živola. 22
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vají. Jáí jsem na živobytí s láskou nevisel, a

pece — když se dostavila ta osudná doba, bbal

mi mráz po zádech.

Nedlouho jsme stáli, a již se ozývalo racho-

cení peloton na pokraji lesnaté hory, a temné,

vzdálené hmní dl pimísilo se k lomu; — d-
stojníci hnali se sem a tam, stáli jsme u Leriny.

Každý si zalehl pevn do sedla, povytáhl šavli z po-

chvy, a temné se ozývalo inení runic a praskání

kohoutk. V nkolika okamženích hnala se pchota

úprkem ku pedu, bubn inení, troubení, vojenský

ryk, hímáni dl, šumní koulí, volání kommandanl,

kletby a úpní, celá ta smsice váleného hluku

strhla se jedním rázejii jako krupobití. Náhle ozá-

ila se nad lesem obloha, Lerina stála v ohni. „Avan-

cer!'' zaval Heningsen, náš plukovník, a pes všech-

nch hlavy až k poslednímu muži zapolílnul jeho

rozkaz. — Napáhnuté maje šavle hnal se s hí-

majícím dupotem celý pluk ku pedu a dále okolo

lesíka až do samé Leriny. Tam se posud ozýval

boj v rozliných skupinách. Celé zástupy prachem

umouzcných vojín bajonetem na sebe dorážely,

a kamkoli hledli bylo, kižovaly se rudé blesky

praskajících runic, koule a kuliky syely ze všech
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síran, a zde onde jezdec sklesnul na hrdlo svého

kon. Z pehrozného davu bojujících vyítil se

náhle zavalitý nriuž, bez klobouku, s rozcuchanými

vlasy, vešken na odvu rozervaný, a s výrazem

divokosti na vše strany se ohlížeje, jako Richard vy-

kikoval: „Kon! Kon I Korunu za kon!" — „El

tio Tomas!-' vali španlští vojáci. „Muero el tio

Tonias! (Nech ume slrýc Tomáš)" vali Krislinští

jezdci, ženoucí se práv do pedu zajmouti opša-
lého dstojníka; ale v tom samém okamžení srazil

jsem nejpednjšího píkae s kon.— „El tio Tomas !"

ozývalo se v dél a ší, a ze všech stran pitékali

Karlisté, a na mém vlastním oi ujíždl koruny roz-

dávající dstojník. Já dosedl, a s velkou nesnází,

na kon mnou poraženého píkae. Nepítel byl ze

vsi vyvržen, a našo jízda pohánla rozprášené pluky,

veselé vedouc hlaholy, po pláních navarrských. Dru-

hého dne s poledne obnovila se u Aroinzu bitva

Lerinská. Zde však se nepítel lépe opel. Pora-

žený Lopez spojil se zde s generálem Aldamarau.

Nepátelské vojsko stálo na vrších, v dobrém se-

stavení a šiku, a svého prospchu vdomo jsouc

s neústupnou vytrvalostí opíralo se našim outokm^

Slunce se již chýlilo k západu, a s ním i naše na-

22*
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déje na vítzství. Nenadále se vyskytl u elních

pluk Zumala-Karreguy. Povážliv a beze hnutí na

koni sed projíždl ady a s urputnou horlivostí

zas po Španlsku, zas po Francouzsku hovoil:

„Dítky, s boží pomocí musíme dnes zvítzili!" Po-

znal jsem svého kon a koruny rozdávajícího jezdce.

Dal rozkaz, aby pchota postoupila, aby se kolonny

lépe zšikovaly a spojily. V tom okamžení pirazily

baterie na uritá místa, Zumala-Karreguy pozved-

nul pravici na znamení nového outoku, a jak

ozvna zahímali po sob rozhazové všech komman-

dant. Dla ozývala se bujae obnovovaným ra-

chotem, pchota se hnala úprkem vykolené majíc

bodáky na nepítele, a rána stíhala ránu, smrt a zá-

huba hímaly ze všech stran; — než slunce za

hory skleslo , prchalo králové vojsko na všecky

strany. U Aroinzu zvítzil Zumala - Karreguy po

druhé.

Zde jsem se na velkého hrdinu dobe podí-

vati mohl. Provázen od nkolika dstojník vjíždl

do vsi. Poslední paprsky zapadajícího slunce osv-
covaly ímský jeho obliej jakousi neobyejnou, ba

nadpozemskou záí, a jeho temnoplamenní zrakové

lpli ve zbožném zamyšlení na obloze nebeské. Pak
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vyláhna z kapsy skla, prohlížel ze všech stran vy-

dobyté místo, a dal svým poboníkm nkolik roz-

kaz. Jezdil posud na mém koni. Krátké jeho nohy

piléhaly pevn na sedlo, a zpsobná i mohutná

jeho prsa pohybovala se každým krokem bujného

oe, jako v bezstarostném pohodlí. Husté, neuhla-

zené vousy dodávaly rekovskému jeho oblieji ja-

kési divokosti. — Jak mile se náš pluk piblížil,

bystrým okem pebíhal naše ady, pak upev své

zraky na mne, kvapné se na mou stranu pitoil,

a takto mne po francouzsku oslovil: „Jak vidím,

jste cizinec?'* —
„Ano, pane."

„Jaký krajan?"

„ech."

„Kýho erta! Jste udatný chlapík. — Koné vám

co nevidt vrátím ; zatím vás ubezpeuji, že si z toho

est dlám, že ve vojšt svém echa mám." To

praviv pozdravil mne a odejel.

Ležíme táborem u Diskastella. Lorenzova jízda

uinila na nás nkolik outok, ray však se te na

nepítele koukáme s pdy, neb z pepevného toho

postavení nikdo nás tak snadno nevy tiskne.
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\ ail. I4ist Harla Bukovskélio Janovi
z Iluriku*

V Bayonn dne 20. ervence 1835.

Odpus mi bídnou škrábaninu toho listu. Psal

jsem levou rukou, má pravice leží u Bilbaa. —
Jakživ bych si nebyl pomyslil, že se nauím levicí

psáti. Nyní se ale tš na mé nejposlednjší pí-

hody. .Isouf to curiosa rara.

Píznivá mi Bellona dlouhý as laskav se na

mne usmívala. Desátého ervna oblehl Zumala-

Karreguy msto Bilbao. Jedenáctého již házeli jsme

do msta koule a kuliky všelikého druhu.

Dvanáctého neunaven se pokraovalo v za-

poatém díle.

Tináctého byl mj otec u Bergary s jeho pe-

roztomilým pítelem Riccim obšen. A to vše se stalo

následovn.

Zumala-Karreguy poslal m s dležitým roz-

kazem do Bergary k tamjšímu kommandantu. Ne-

daleko msteka jest pahrbek se stinnou výsadkou

kaštanových strom. Tím stromovím vede cesta
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upímo do mstské brány. Pro silné množství lidu

nemohl jsem s konm ani dále. Velký dav ozbro-

jených sedlák a jiného váleného lidu valil se mi

práv v oustrety. „Co setu dje?- — táži se po-

nkud nevrlým inn tím zameškáním, ,.Špehýn!

Špehýi!-' kiel lid okolo mne, a než minulo n-
kolik okamžení viseli dv mužské postavy na slrom.

Musil jsem práv mimo n jeti. Lid se rozestoupil.

Jeden byl již mrtev a druhý v posledním tažení.

Hasnoucí jeho zrak potkal se s mým pohledem.

—

Já sebou trhl a upaloval k mstu. Na konec cesty

ješt jednou jsem se obrátil, se slzavým okem ohlí-

žel jsem se v tu stranu; ~ v tom mi na mysl

pišla má matka, veškero mé utrpení, a velou slzu

v oku jsem zatlail, až m oko zabolelo.

trnáctého vrátil jsem se z Bergary do ležení.

Pinesl jsem s sebou tobolky obou odpravených

špehý. Nebylof pochybnosti.

Patnáctého hnali jsme na msto outokem. Zu-

mala-Karreguy byl rann do nohy, a já toliko ma-

lou kulikou do pravé ruky. Zumala-Karreguy zhy-

nul, a já pro zlost zby!. Ležel jsem njaký as
v Bergae, potom v Durangu, a když jsem se pak
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uzdravil, po uezání své pravice, odešel jsem do

Bayonny. Odlud pjdu do kláštera la Trapp. A vru

až tento list dopíši, pozdvihnu levici k nebi, a slav-

nou složím písahu, že tak uiním. — Bh T že-

hnej ,
píteli, ját vykonal beh vezdejšího života,

a pjdu, abych si kdes ve skrytosti vykopal vlastní

rukou tichý hrob.



II.

1.

Když narostou šnekm rohy,

Malým myším rychlé nohy,

Kidla mladým ptáatm,

Vousy hezkým jinochm :

Jeden každý chtivou pílí

Na ter svta jenom cílí.

Medardus.

J^a den sv. Josefa Kalasanckého prásknul jsem

plalivýrn Horácem pod postel, pyskatým Samosa-

tenskýrn mudrcem do plivátka, to jest v ten den

povsil jsem ošoustanou študentskou kamizolu na

hebíek, a oblekl na sebe kabát samostatného sv-
táckého lovka. Stál jsem v devatenáctém roce

svého stáí, a první vousisko vylízalo mi pod no-

sem. O blažený ase prvních vous ! Na každém

chloupku tém visí nejmén jedna zpupná nadje,
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a snad z léto píiny vypínají vousatí mladíci tak

hrd nosy do vetru. Stál jsem v devatenáctém roce

svého stáí, v bujných to letech oné nezkušené

rozpustilosti a rozpustilé nejapnosti, kterouž dmy-
slní Nmci nazvali: 2)ie ^e\t er ^Iccjeljaíire.

Ach, jest to ta jediná krásná, bohužel že spolu

též krátká doba v živobytí našem, kdy starosti a

trampoty o cest nevdí k našemu loži, kdy se

o nás více hlad než-pakostnice pokouší, a kdy naše

oi s hvzdami soucilují. Takový jinoch nosí do-

cela jiný svt ve své kotrb, docela jinou látku

v ústrojí cit svých. „Ajta, jaká to božská kra-

jina]" volá, ponoen jsa v tni papírových myšlé-

nek. „Tof Armidiny ráje!" — Stojí u hvzdy na

kopeku, a polyká lelky. Zašepce-li mkký vtérek,

vyšpoulí tváe, a neboje se nastuzení, odvazuje si

tsný šat s pyšného hrdla. Na štstí neví ješt

nieho o botanice, a toliko z libosti k zápachu

škube vonná kvítka, aneb bez hvzdáského ob-

myslu neochablým okem jak orel smle hledí do

tváe slunení. Slona se leká, koiku hladí, myši

se štítí, a nad hovzí maso libuje si ucourané selátko.

Takový teštiburda natropí ovšem dost hloupostí, srdce

Jeho však isté a ohnivé jest co diamant, ba nad
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tento kámen skvostnjší je to šperk, — srdce jeho

na stupni toho stáí podobá se vzácnému kamenu

mudrc, po nmž v pozdjších letech co mudrc

hotový nadarmo slídí.

O lidé! lidé! — Nevytrhujte taková ubožálka

z blažených sn! — Vímf dojisla, že vaším vycho-

váním a návodem, že vašimi obmysly adamantová

cena mnohého teštiburdy se porušila, ba že zkázou

této jeho holubicí teštivosti i ta lepší polovice

lidské jeho povahy se zmaila. lovenstvo nyní

ovšem neleží více v kolébce, nechodí na vodítkách,

nýbrž stojí a chodí na pevných nohou, obutých

v škorn vzdlanosti; — pohíchu ale je to jen

naše poznání, ježto na tak vysoký stupe dokona-

losti vylezo, ježto prach a dla, a kongrevské

rakety vynašlo, ježto po vtrných hambalkách lítá,

ježto na parních vozích a korábích jezdí, ježto do

coule nebeské mí bán a plán, a dle zákon
geometrických krejího pistihovati uí kabát a

kalhoty. Srdce však, to velké srdce lovenstva,

leží posud v kolébce, nechodí ješt ani na vodít-

kách. — Mluvím z hlubokého pesvdení, nebof

pešel jsem mnohé stezky v labyrintu svta, a píši

tylo ádky na slám, v bídné stodole, kam mne
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dobí lidé vyhodili z teplé komrky, abych zccpenl.

Zadrž, komediante! — Nezaínej u ocasu, nýbrž

u pleše!

Byl jsem devatenáctiletý mladík, boubelatý,

ernooký, vlasatý a mohutných, kulatých lejtek.

Bohatá kade a pkná lejlka bývají do svta nej-

lepší listy na poruenou. Otec mj byl chudý ruka-

viká na Františku, a když umel, zstavil po sob
více ruk než rukaviek. Já byl nejmladší vtvikou

na hustém strom naší rodiny, a následovn rodi-

v miláek. Za tou píinou pišel jsem na studie,

kdežto ostatní bratí na emeslech potloukati se

museli. Od prvních poátk kry zemské až do

nalezení Ameriky, to jest, od první latinské školy

až do páté, byl jsem vždy mezi všemi spolužáky

nejschopnjším, nejpilnjším a nejmravnjším ho-

chem. Všecka má píle a snaha nejvíce o to se po-

koušela, by do trojlístku nejelnjších školák, aneb

pod heslo: praemio donati šunt, postavena byla. —
Mé namáhání bylo marné. Na úkor mé piinlivosti,

schopnosti a mravnosti dostal vždy jiný, mén za-

sloužilý pednost, a já musel hubu, aneb lépe slze

z oí utíti. Nit mé trplivosti a spolu i bedlivosti
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petrhla se, a já zaal písné vdy zanedbávati,

obíraje se více tením zábavných knih. Toho asu
pihodilo se mi cos neobyejného , akoli prosai-

ckého, což ponkud mé, v samolnosti si libující t-
kavostí uzdu piložilo. Jednoho dne za jarního po-

así dostal jsem „Šillcrovy loupežníky'' do ruky.

Stál jsem pod veer na lesnatém vrcholku Belle Vue

u Císaského mlýna : vkol mne vonné zápachy ke
a švitorné zpvy opeenc, modrojasná klenba nebes

nade mnou — a v pravici mé kniha, plna volných,

prostranných myšlének a cit velkého srdce. Une-

sený duch mj se ubíral se zacházejícím sluncem

za hory, a jak socha stál jsem podepen o strom.

Temné pásmo onoho svta stálo pede mnou v rouchu

kvtnaté nivy, vylízající msíc kráel mi co hvzda

Betlémských mudrc v oustrety, a v božském ná-

ruí vidl jsem odpoívati veškero lovenstvo.

Karel Moor a jeho rota rozkládali vkol mne své

hnáty na zelené travice, moje obraznost potlou-

kala se po eských lesích, oko mé plálo roman-

tickým ohnm, a jak šílený sem a tam bhaje a

konen na kraji píkré strán se pozastaviv, s te-

soucím se hlasem zvolal jsem: „Tak žíti, tak umíti,

jak ono slunce —."
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V tomto okamžení roztouženého cílu a zbožné

pedtuchy slítla mi odnkud do tváe perázná —
facka, a já padl se všemi ideály k zemi. Rudá,

jak pekelným ohnm osmáhlá tvá houpala se,

plna ábelských úsmch, s vycennými zuby, s

jiskícíma se oima nade mnou. Ošklivá ta pí-

šera zafala své dravé pazoury do mé vlny, a než

minulo nkolik okamžení, byl jsem do cista ostí-

hán, oloupen, do nahá sleen. Toliko „laupežníci"

zstali mi v rukou. Kabát, kalhoty, klobouk, boty,

punochy, stíbrné hodinky, památní to dar, jediné

ddictví po mém otci, unášel nepoetický loupežník,

a brzo zmizel v hustém koví. Sebral jsem se, a

všechen podšen pibhl jsem do mlýna. La-

skavý hospodský piodl m širokým pláštm, a

když jsem se zas ve svém píbytku octnul, pomy-

slil jsem si: „Jinaí jsou loupežníci v knihách, a

jinaí vedle knih. — Na ten obliej, co živ neza-

pomenu.'' —
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2.

Lépe peeného vrabce v hub míti.

Nežli s rajským ptákem na oblacích nýti.

Zkušen;) pisiiiká na Hclikonu-

Jak roje pestrých motýlk oblétali mne bujní

snové nedokavé touhy. Stál jsem na dvojím roz-

cestí. S jedné strany kynuly písné vdy, bochník

chleba podávajíce, na druhé sírane zas svobodná

uméní, potrásujíce utšeným stromem zlatoskv-

lých jablek. Nezapomnl jsem tehdáž na Midase

a na výstrahu, že se lovk chlebem nasytili mže,

nic však zlatým ovocem. Shakespeare a Siller

dlali si v mém mozku píšalky, a když jsem ko-

nen Goethv román: SQBil^eím 9Jíeífíeró Se)r|aí}re,

peetl, nebylo lze mne déle udrželi a „divadlo!

divadlo!" znlo mé heslo. Toho asu pišel do

Prahy jakýsi Robert Walmar, editel cestující he-

recké spolenosti. Oveky jeho, snad z nedo-

statku píce, rozskákaly se na jiné pastvy, a za

píinou nového verbuku musil do hlavního m-
sta, kdež hnj a schopnost za stejnou se odbývají

cenu. Jedva že jsem se o jeho píchodu a pí-

bytku dovdl, vecpal jsem své oudy do nejpk-
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njších a jediných nankinkových spodk svých,

vzal jsem erný fracek na sebe, ervený šál okolo

krku, navoskoval jsem si kníry a šel jsem state

pede k nmu. Uvítal mne velmi vlídn. Ach jak

spanilý byl to muž! Štíhlá, ušlechtilá postava. V
pravidelných tazích jeho bledého oblieje, a na

vysokém ele rázná dstojnost, v oku temn pla-

noucím jakási geniální zádumivost. Nemén za-

jímaly jeho erné vousy á r Abdel Kade , a

dlouhé uhlazené vlasy ou dernieur goút de Paris.

Rozprávka naše byla dkladná.

„Vy máte tedy chuí k divadlu?" otázal se

jaksi s podivným úsmchem. — „Ano, mám takový

hlad, že bych to krásné umní jedním rázem po-

hltil," — dal jsem horliv za odpovd.

,,Nu to je hezké. Umíte íst" ?

„Až hrza ; peetl jsem všecky literatury

evropských národ, vyjímaje toliko San Marinskou,

Reuss-Greickau, Reuss-ŠIeickou, a onu sedmera

Jonických ostrov."

„To není tak mnoho ;
požadavky obecenstva

na umlce a na samé umní pebíhají již valn

behy evropské vzdlanosti. Nedoživý a pestárlý

vkus našeho století podobá se pejedenému bi-
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chopásku
,

jenžto na podráždní svého malátného

jazejka nových, neobyejných lahdek vyhledává.

— Znáte hudbu?"

„Jakbych neznal. Jsemf Cech. Umím zpívati

a na flétnu pískati."

y,Eh bien! Jaká pak je vaše deklamací? tte
mi tulo e, ale emíaticky, jako byste na divadle stál."

S tmito slovy podal mi otevenou knihu, Šil-

lerova Waldšlýna.

Nkolikrát jsem si odkašlal, postavil se do

posice a spustil:

— — O nei tak

!

Hle tvá šlechetná, istá tvá neví

Posud o tak nešíastném zámru !
—

Toliko obraznost ti klamn porušil.

Zbav se té erné skvrny, zlého ducha
;

Zlý sen pak jen to byl, jenž dává výstrahu,

By ctnostný rek ve ctnosti setrval.

Ne, nikoli! tak ty neskoníš, ne! —
Do pomluvy by u potomk pišel

Tím každý velký in a rekovnosl,

Byloby právo dáno lzy pove,

Jež cnosti necení si v lovku. —
I budiž, — nepusí svého dstojenství,

Cesty života. 23
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Ba násilím se opi císai,

A musí-li lo být, zprotiv se zjevn;

Chválit to nebudu, mohu však odpustit,

Ba s tebou zdilet chci, co za hích mám

;

Jen — zrádcem nebuif, slovo to je z úst, —
Jen zrádcem ne; — to není míra pebraná,

Není to výstupek, do nhož ubíhá

Zmužilost u vdomi sily své

;

Ó, to je zcela jiné — to jest erné,

erné, jak propast pekelná, —
„Zadrž, Maxe !" zvolal editel s nemalým smí-

chem. Cell jste výborné, ale. na divadle byste s

takovou deklamaci mnoho nepoídil. Za našicli

as musí lví váni lahodn se stídali s holubi-

cím šepotem. Moudré vladaení hlasem, stídmost

v pohybování oud, harmonické sjednocení a sroz-

umní posuk s proneseným slovem , a všecka

ta Hamletova porada s ostatními diatribami vhlas-

ných dramaturg, všecko to v ouhrnku nepohne

naším obecenstvem ani o mák více, než co lehký,

nad doubravou šumící zefírek stovkými kmeny.

Na naše duby potieba boue. Však uvidíte sám,

v em vám bude hovti. — Slavím vám pro bu-

doucnost pknou prognostiku; zajímavá tvá, ohnivé
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oi, husle vlasy, a zvlášt vaše lýtka povedou vás

na umlecké dráze k žádanému cíli. — Líbí-li se

vám, uiníme hned smlouvu."

Stalo se. Prvnt milovník a hrdina, tiidcet

zlatých gáže na msíc, Karel Moor, Romeo, Max,

Faust, litografovaná nesmrtelnost, — svt se toil

se nmou kolem. Všecek rudoslí pomaten opu-

stiv editele, utíkám pes schody, a v nemotornénj

bhu porazím u vrat sedící mlíkaíku i s celým

jejím krámem. Baba chytila mne za šos, já se

tím svalil na znak do mlíné záplavy, uliníci se

sbhli, lidé se stavli, psi štkali. Valmar v okn
se ehtal jako satanáš, já se zas sebral, trhl jsem

sebou a hez šosu s podojeným zadkem ubíhal

Jsem doin.

3.

Zde sedí krá!, onde vousatý zbojník, tu krásná

Helena, tam scvrklá Meluzina, a všichni jedí a

pijí hltavci Jací jsou to páni?

Hudební idealisté, 13. kap.

Na podzim odjel jsem do Kokrhelce. Spole-

nost, ze všech úhl svta sehnaná, byla až na

napovídae pohromad. Jedva že jsem s doslavníku

slezl, šel jsem do „prkenné košile," to jest, do ho-

23*
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stince téhož erbu a jména, abych se panu direk-

torovi ukázal. Nebyl doma. Na mísl jeho uvítala

m jakási pepodivná osoba, s líbezným úsm-
chem, s pelaskavou pívtivostí. Když jsem totiž

do pokoje vstoupil, vyšla z postranních dveí ští-

hiorostlá postava, bílá jako bílá paní, neobyejn

bledého oblieje, blolesklých vlas a naervena-

lých oí. Tím pohledem zaražen ustoupil jsem o

nkolik krok.

„Nelekejte se," zašlhotala tenounkým hlá-

skem. „Jsem kakrlaka a editelova manželka,

—

Aj, aj, jen se nelekejte, šlechetný mládene, bu-

doucí má ochrano a záštito, — jsem ženská, jako

jiné ženské, ale nad jiné mnohem nešfastnjší."

A na to rozpáhla ramena svá, co Briareus, zemo-

rodec storamený, a mne, outlou ttinu, levicí

uchopila za bradu, a pravou rukou hladíc uzard-

lou mou tvá, všemožn se snažila, lichotivým mlu-

vením zkrotiti mou báze a pozdvihnouti mou kle-

slou odvahu. — Hrozná ta píšera, vidouc mne

malomocnou zmaleností sklíeného, opt s velkým

ochotenslvím ke mn se pilulila, a rozlin vzdy-

chajíc a vzlykrtjíc, o tyranství, o ukrutných osudech

a losech, o uvznní a o jiných tretech rozprá-
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vela. Já slyšel jen napolo. V tom otevely se

na mé šlstí dvée, — Valmar vstoupil do pokoje,

bílá paní m pustila a kvapn odešla.

Valmar jaksi nepokojn po pokoji pecházel

a mrzut pod sebe hledl.

„Pane editeli — " pravil jsem ponkud bázliv.

„U všech ert, pane, co tu ješt chcete?"

hvviv se na mne Valmar oboil.

„Pane editeli, picházím, za jedno se vám

ukázali, za druhé potebuji peníze, za tetí, rád

bych vdl, jaké kusy dávati budete, abych se

mohl ádn pipravovati."

„První pedstavení," ekl Valmar klidnjším

hlasem, „bude panna Kokrhelská od Šillera."

„Od Šillera?" zvolám v podivení a koukal

jsem se na editele s otevenou hubou, jakobych

ho pohltiti chtl.

„Co troubíte, pane?" opáil zas Valmar.

„Ano, panna Kokrhelská; ten neb onen titul, vc
je poád stejná

;
je to pektná panna Orleanská.

Tato zmna titulu slouží toliko ad capíationem

kokrhelianae benevoleníiae pecuniaeque.^

Srdce mé, planoucí pro herecké umní, za-

chvlo se, jakoby je byl mrazový vichr ofoukl.
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Valtrnr stál pede mnou v ržové komediantské

kráse. Srdce mi usedalo, pupek se mi tásl, jak

na niti otáející se knoflík, erná blána zastela

mé oko, nohy mi poklesávaly a „Panna Kokrhelská!

Svatý Šillere!" vykikna, z pokoje jsem vyskoil.

a horempádem hnal jsem se dol do hostinské

svtnice. Bolestn skípající mj žaludek na pamt
mi uvátll , že v lovku mimo touhu po ideálech

ješt jedna nemén dtklivá tužba spoívá, kteráž

veškerým duševním chtím cestu zamezuje do

zahrad hesperidských, jestli se jí, jako štkavým

psm, nco masitého do tlamy nehodí. Potebám

žaludku podléhá i nejsubtilnjší idealista, a každý

vrabec na steše již ví, že lovk pevnji stojí

v prachu a blát, než na duze a na paprsku slu-

nením.

„Pl libry švejcarského sejra, a holbu piva!"

— Tmito slovy pozdravil smutný mj žaludek

sklepníka ve dveích, a první bolestná slza hladu

vstoupila mi do oní duhy. — V jizb panovalo

hluné veselí, inení sklenic, talí, vidliek a

nož, rozpustilý kik a smích, zpívání a hvízdání,

pekelný rámus. — Jedva jsem se v kouteku u

kamen posadil, obraceli se zrakové všechnch u
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velké tabule rozložených host velmi zvdav na

mne, a já zas pokukoval závistiv na jejich tuná,

líbezn páchnoucí jídla. — Z jejich rozprávek brzo

jsem zpozor<Jval, že jsou to oudové Vahnarovy

herecké spolenosti. Opice všelikého druhu a ve-

likosti ozývaly se roztomilým, pronikavým kviko-

tem se všech síran, až na samý krov lítaly zátky,

šampaské syelo a sklenice inely. „Af žije

Melpomena!"' zachrochtal jakýsi vyzáblý, dlouhý

pán s trudovilým ubliejcin a krátkou bradou. —
Celá spolenost optovala po nm ten prípiíek s

náramným kikem. V tpmto okamžení vlizaly mi

do mozku následující myšlénky. — Fíte, píte, Thalii

zasvcená ubožálka, naskytne-ii se vám nkdy
nco vody lepšího, nebof na vašich cestách utrou-

sila Musa s Janusovou hlavou toliivo suché krky
a kyselé kapky. Píle, píte, pokud vás žíze trápí,

nebof konec vašich bolestí zkvete teprv na vašem

hrob v podob oullé pomnnky, a krátká vaše

sláva žije a umírá toliko v dlaních napoád ubý-

vajícího divadelního obecenstva.

„Sejra!" zvolal sklepník ve dveích se po mne
ohlížeje.

„Sejra ?" vykikl s podivením vyzáblý pán.
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„Sejra!" ozval se mj nešastný žaludek.

„Sejra!" rvala celá spolenost s opovržlivým

posmchem. ,.Fi don^
Sotva jsem trochu zapískal a kidélka svá na

výsluní díblického jich rozmaru porozepjal, byl

jsem již unesen ze skrovného, sejrem páchnoucího

kouteku , a ponoen do zóplavy šampaské roz-

ilenosti. Jeden každý z písedících oznamoval

se mi bratrským políbením a velým stisknutím ruky.

Ba, pi sám Bh, bylaf to veselá spež.

Na n( jpednéjším miste sedel dávce hostiny,

vyzáblý dlouhý pán s krátkou bradou. Ml šedivé,

vpadlé oi, vypouklé lícní kosti, trudovitý nos,

ídké vlasy. Byl to jakýsi pan Jeremiáš Buchta,

nejbohatší msfan v Kokrhelci, mecenáš a vášnivý

milovník pohyblivého, aliter na cestách se potlou-

kajícího herectví. Po stranách jeho outlých žebí-

rek sedlo dvé onch stvoení, jejichžto nejprvnjší

pratvar z levého Adamova boku všemohoucí ruka

urobila. První totiž byla první milovnicí a hrdin-

kou, budoucí mou Toboskou dulineou, a druhá

vážnou matkou. Ob dámy stály si, co se plastiky

tlesních jich forem dotyce, v nejdokonalejším

odporu. První milovnice a hrdinka vypadala jako
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tináctá sestra dvanácti spících panen. Nejprve

divil jsem se jejímu vytáhlému, více však ješt

suchému tílku, ježto pro dokonalost prevýborné

rovnosti na pamt mi pivádélo první základ ve-

škeré geometrie, to jest rovnou áru ; divil jsem

se bledému, nynjším popíjením zsinalému a mno-

hými vrásky zoranému oblieji, v jehožto stedu

podlouhlý tenounký nosejek šilhavé záblesky za-

padlých oí dokonale odrážel, aby se nesetkaly;

divil jsem se pelepé velikosti a zpsobe úst, divil

jsem se vlasm, ježto okolo volálka, jediné-to

tloušky jejího tla, v milé rozmctanosti jako myší

ocásek se otáely. Naopak zas vážná matka, as

tyrycetiletá brna, krátká a tlustá jak ervelátové

jelílko. Tváe po obou stranách dv plamenající

pivoky, modrobledé, vysedlé oi, hromský nos,

erné, na židovinách blokvtoucí kadee, a záda

— o per deos immortales\ —
, pro valnou rozsed-

lost ohromných plecí, jako u dromedára Madián-

ského. Pohledem na odv tchto kehotinek pišla

mi na mysl výborná, o vetchosti pozemských vcí

e hlubokého mudrce a spanilého pohana Demo-

krita. — Vedle vážné matky sedl drobounký,

scvrklý Berlían, bonvivani a intrikán, z jehožto
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potemnlých oí píejasn vykukovala smla trpkých

osud a los. Holozubá jeho tlamika neustále se

pohybovala na posluhu žaludku dlouhým hladem

umoeného, až bylo milé na to podívání. Proljší

však jeho soused, herec iiežných. laskavých otc,

a svalily silný muž s oplchalou hlavou, nastrkoval

tistaviii svj, njakou snad zlou nemocí splasklý

nosejek do šamprské sklenice, a tak samolib

oima mžoural, a tak blažené ústa svíral a zas

jazykem mlaskal, jakoby se mu byl na poušti nek-

iarový pramének ze suchého písku vyprejštil. Na

konci tabule sedli ješf ti páni, do mol a na

Miol se rozplývající. Ukazovali si své díry v šatech

a /.pívali o nouzi a bíd, o mecenáších, a po

každé sloce zavali z chraplivých hrdel: „Af žije

Buchta I Vivatl-^ — a zas na to obraceli prázdné

kapsy, a vzdychali: „Ou vej!" —
Sedl jsem mezi nimi jako na špendlíkách.

Hrdinka a vážná matka v bachanlinské rozhára-

nosti cit a chtí, poaly se velkým lásky ocho-

tenstvím ke mn pitáeti, a mne všelikými pi-ív-

livými posuky ku stejné milostné ocholnosli pod-

ncovati. Hluku a rozpustilosti pibývalo. Mece-

náš Buchta toil se na podobenství nevstky St-
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stny na devené kulice u trnože o jedné noze,

tlustá Eufemia (vážná matka) kuela v blaženém

opilství jako koií .kofátko, Rosaura (suchopárná

hrdinka) kroutila oima jako zamilovaný vejr, Ber-

lían Adolf Hain (intrikán) olizoval kstky, Ježek

(néžný otec) šlehotal do sebe labutí píse o hnízd

domácím a o holubicím národu, ostatní tií ožral-

cové, Baifur, Vosrdí a Láli, samou ochmelenou

dovádivostí požírali na sob velbloudy, a konuíry

cedili na spoludruhy. Podruhé usedalo mi srdce,

podruhé zatásl se mi pupek, podruhé postela

erná blána moje, po ideálech slídící zraky. „Svaté

umní!" vykiknul jsem a ošklivá chýlila mne

škytavka. Veškera spolenost byla toho mínní,

že se chci napit na zdraví svatého umní, a ocho-

tn jeden každý pozdvihnul sklenici svou, a z ce-

lého hrdla zaval: „A žije svaté umní!" —
Nešastný Barnabáši! — Kdo chce, aby jej

nkdo miloval, musí ho také milovati. Neb této

vel pirození jest takové , že nemž láska k ni-

žádné jiné nakloniti se, le k sob podobné. —
Nesmrtelná Melpomeno! — Možno-li, abys kdy

láskou pilnula k lze tak polodivé, v jejížto

prsou jen zídka kdy jiskra se zmže svatého k
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tob ochotenství. Rže zkvétají v sadech, a špi-

naví komái na né usedají, hvzdy se houpají v

modrotemném oceánu nebeském, a trpaslíci v ouva-

lech pozemských do výše na n plijí, ideálové

táhnou od západu k východu, a oslové se ehtají

na blátivých pláních, andlé skáí na nachových

duhách a diblíci štípou je do pat. — Nabude-li

pece kdy svt rozumu ? — Až snad rozumy vy-

mrou, až peníze zmizí, až merkuriální mastiky

pominou, až se veškeré híšné sádlo lidské pod-

staty tuhým plamenem oistce vyškvaí, až na vy-

smálilé dušice nic jiného nezstane, než nkolik

elegických chloupk, poslední ten zbytek sežžaté

smyslnosti. —
Díve, než se zem šestkráte okolo své osy

otoila, pesvdil jsem se o strakatém obado-

vání ve svatyni toho svatého umní. Toho veera,

když se v Kokrhelci Panna Kokrhelská dávala,

stál prý msíek nad Orleánem se škaredou tváí,

a deštil z povtrného svého sídla trpké slze d-
tklivého žalu, až se nádhern zpnná Loira roz-

vodnila píes veškeré nivy, a slzným tím pívalem

zíceniny zatopila povstné vísky Dom-Remi. Na
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dkaz této historické události uvádím následující

pragmatickou fantasmagorii.

Valmar, ušlechtile zpsobený muž á Y Abf'el

Kade, zídil a obsadil Šillerovu truchlohru as tak,

jako pro nedostatek knoflík na chatrném kabát

všelijaké jiné trety pišíváme , zde zas trháme,

onde pidáváme, a tak dále. Kdoby se pro tu

véc s osudem chtél pohádat, nech jen svou dis-

sertací v mozku si vypracuje, píležitost se mže
snadno k tomu vyskytnouti, a ert neví, co Pán

Bh dá.

Francouského krále Kadlíka, toho samou lá-

skou vysmáhlého švihlíkáe, a spolu rolníka Ber-

tranda v pedehe, hrál Romuald Láli, lovk s

dlouhými nehty a jeden z tch tí opilc na konci

stolu. Frejovnou Anežku Sorelku dávala tlustá

Eufemia v zlatopapírovém kokrheli, majíc na zna-

mení onch milostných Ronových dob okolo krku

bichatou kobzu zavšenou, a hrála spolu též krá-

lovnu Isabeau, jen že místo kokrhele granatýrský

kašket na hlavu posadila. Levoboka Dunoisa hrál

svalitý Ježek s oplchalou hlavou a splasklým no-

sem, Filipa Dobrého jakýsi Julius Rosenhain, Tal-

bota scvrklý onen Berlían, naloživ si, na vyzná-
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cení hrdinské ráznosti jeho, po brad a okolo úst

ernitkadeavou berání kžiku; Lionela pedsta-

voval nešastný Barnabáš (to jest já) v ervených

husarských kalhotách, nejpknjším to kousku z

direktorovy šatnice •, Thibeauta a spolu i Fastolfa,

anglického hlasatele, uhlíe s uhlíkou a s chlap-

cem romantický chrapoun Balfur, — a ob Joha-

niny sestry od neštovic zohyzdný, rutinovaný

Vosrdí. Johanu pak, tuto galvanisovanou holubinku

mystické poesie, hrála suchopárná Posaura s okrou-

hlým volátkem v koženém kyrysi-' a • -'itharskou

šavlí. Ostatní osoby žily na cc iliuii anen v d-
jinách.

Osudný veer se pillížii. i^okrheicané valn

se shrnuli do divadla. Valmar sedl u kasy s ne-

smrtelným úsmcchem na ús:.*'-!- '-ousle a níšfaly

kviely, myši zalízaly do svých smrdutých • ..^^at,

herci vlnným masem , aliter '-^ton nabobtni a

pestrými barvami nalíeni, pecházeli per longum

et laium po divadle, a Šille. , na nesíslné ervy

promnný a rozdlený, ubírá' se z tichého pí-

bytku smrti, aby nás požehnal. V ba, s tímto

zervivlým poiitazáním konali jsme zázraky. Ped-

stavení výborn se dailo. Kokrhelská panna se-
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bou fiázela jako spínající-se komo na bojišti,

Karlíek chodil sem a lam co zmoklá slepice, a

šlehotal dle nápvu inedoústého krále Reného,

Talbot se ošklíbal jako Luciper na vejcích, Isabeau-

Sorelka founla a zas cukrovala, a zkrucovala oi

jako kajanská ježura. Filip Dobrý brehencoval na

zpsob pilných školák v Jen, tak nazvaných

buvol, Dunois slavél tenounký svj hlásek na

prsty, a když se zmohl k hrdinným nábhm, vy-

kikoval jako chraptivý kohout. Všecko šlo výbf^rné,

obecens* jjles 'o. a tleskalo, a pi scené tetího

jednání, kdýž''«J<')hanna anglického vdce Lionela

(to bvl iá") l' -
:.) sirhnouc, náhlým záchvatem

lásky usmrliíi jy se zfyeuje, — tu dosáhlo burá-

cející plesání nejvyššího stupn^ a jitrniky, hou-

skv "ibule a ' -«.'í:)í kdo ví jaktí ješté jiné trety

líiai'í • na jevišt, a Šiller — prásknu! na zpsob

kejklí na prraze nohama nad hlavou. V této

scén byl. bych ' málem do nemalé nesnáze pi-

šel, kdyby mi pífbmnost ducha nebyla nco do

ucha našeptala. K<tyž jsem totiž, Johaniným outlým,

na podobu sirkového dívka zpsobeným ramenem

schvácen, k zemi se" svalil, praskly mi na levéni

kolene kalhoty, a holé, živé koleno vylezlo z díry,
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zvdav na všecky strany se ohlížejíc. Pítomnost

ducha však obrátila tu nehodu k mému spasení.

Sotva jsem to zpozoroval, do pedu postoupiv,

palhetickým hlasem zvolal jsem: „Ha! — Ha! —
Ukrutná arodjnice, ana jsi mne do nohy sekla,

neotálej již déle a rozsekej mne celého na ca-

parly!" — Po tchto slovech zaala poslední ga-

lerie praskati, divadlo se táslo, a když opona slí-

tla, byl jsem s Kokrhelskou Johanou šestkrát po

sob vyvolán, a však až po dnes nevím, týkalo-li

se to vyvolání mne celého, aneb toliko mého ko-

lena. — V píštím jednání ml jsem koleno bílým

šátkem zavázané, a když jsem poprvé tak vystou-

pil, zvolal jsem s pítomností ducha: „//onny ^oit,

qui tnal y pensc!^ — obecenstvu na srozumnou

dávaje, že jsem se stal rytíem ádu anglického

podvazku. Jedno však na zdailém pedstavení

tuze mne mrzelo. Zapomenulo se na korouhev

a pro nedostatek jiného, lepšího, ouhlednjšího

surrogátu, musela panna Kokrhelská pi korunovací

hl do rukou vzíti, na jejímžto konci Ježkv smr-

kací šátek uvázán byl. Obecenstvo však na štstí

to zpropadené qui pro quo nezpozorovalo pro velký

lesk a tesk korunovaního prvodu, a v mono-
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logu líbala Johana tu pošpirinou korouhev tak

pirozen a tak vele, že nikdo rozeznati nemohl,

lepí-li se jí šátek na hubu, aneb huba na šátek.

Bohové, praví Horaér ('OSuaa. 18. 2. v. 136),

udlují prý lovku na každý den jistou odme-
nou ást rozumu. Po pedstavení panny Kokrhel-

ské zbylo mi bezpochyby píliš málo rozumu, nebof

pes celou zimu zstal jsem ve fantastických drá-

pech Valmarovy Musy. Dávaly se toliko klassické

kusy, a každé pedstavení bylo klassickou parodií

kusu. lovk všemu uvykne, a když jsem se ko-

nen lásce do klepet dostal, spadlo mi blmo
s oí, a jasn prohlídl jsem podivnou tkaninu Val-

marových zámysl. Na jae rozlouili jsme se s

Kokrhelcem a s Kokrhelany a odešli do Slezska.

4.

— — au TOi? éptí)aí't G\>')tio\xvi.

'Apiaiocp.

(Zamilovaní milují ptactvo.)

Zpomínám na vás, krásné doby první lásky!

— Medle, kdož by mohl na vás zapomenouti, jemuž

milostné ochotenství brány zotvíralo nejvyššího

blaha, jemužto v obt dadouc krev i mléko ader

Cesty života. 24
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svých, ržemi posypalo stezky vezdejšího života,

a uprosted svého skrovného srdce pomník posta-

vilo jeho památce.

Nedaleko msteka, ve kterémž Valmar kot-

vici svého pitvorného korábu byl zarazil, nalézal

se borový hájek s píjemným potkem. Tento

hájek býval za jarního poasí svým outoištm,

když jsem ubíhal pletichám svých soudruh, a v

potku jsem se rád koupával. Byl parný den.

Ležel jsem .v horeku na tráv, zpívaje následu-

jící píse;

Ach, vtérek jemný fu5i

V oslonné krajin,

Pracovitá velka bžucí

Po kvtnaté iuciu.

V slunením paprsku mušek

Milliouy lítají,

Se stromu tisíce hrušek

Zlatoskvlých koukají.

Hle, jak pšenice se vlní,

A jemínek vousatý,

Jak se makovice plní

A kalíšek hroznatý.
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Jak potek milým hrkera

Tee v pestré oudolí,

A stehliek s malým krkem

Peukrutn šveholí.

y chladném stínu za bezinou

Leží pastý Menalkáš.

Láskou jeho plíce hynou

;

Ubohý, ach, marn Ikáá I

Nedaleko vrné skoty

Juchtové mu lížou botyj

Ach, vrnosli takové

Bývá srdce skopové.

V tom mi zaklepal nkdo od zadu na rameno.

Lín se obrátím a hbit se zas odvrátím zubami

klepaje, jakoby do borového hájku mrazový vichr

byl zavál. — Bílá paní s ervenýma oima stála

pede mnou. Já vyskoil, a ona naopak vrhla se

k mým nohoum.

„Ukrutnice !" — zvolala, hrozný ponouc plá

a ješt hroznjší skytání. „Nezapuzuj od sebe

nešastnou kakrlaku, jížto se po dlouhém utrpení

podailo vymknouti se z okov ukrutného tyran-

ství, a kteráž se utíká z temnosti žalání na vý-

24*
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sluní tvého spanile záícího oka. Od prvního

okamžení, co jsem tebe spatila, slouplo se mé
srdce, a erstvjším pookálo životem. Vyslechni

mne, poznej mne, a prchni se mnou daleko do

les amerických, aneb na behy Nilu, aneb do

Výmarska do Goethova letohrádku , abych se vy-

hnula mei nad hlavou mi visícímu." — Mariana

mi otevela doista své srdce, a když jsem se jí lépe

do oí kouknul, ba ím více jsem se na ni díval,

tím více jsem na ní píiny shledával milování, a

díve než dokonila vypravování o svých píb-
zích, poal jsem, po stupni milost k milosti pi-

kládaje, docela pláti v její lásce. I zmocnil se

mého srdce strašlivý požár, horký dým vystupo-

víil z nho do kotrby, a rozum poal se parou

vaiti a mknouti, jakoby se nacházel v papinian-

ském hrnci. Padli jsme si do náruí, a velikým

vzdycháním milost vroucí obapoln sob vyzná-

vajíce, konen na tom jsme se ustanovili, že

vezmeme nohy na ramena, a že uteeme nkam
do bezpené skrytosti, kde zpvnjší ptáci milo-

stné hudou písn , kde vonnjší páchnou kvítka,

kde líbeznjší vtérkové prsa blahodárnou volno-

stí nadouvají, kde Umna na vážnjáím trní stolci,



373

a kam by žárlivé rám zádumivého Valmara do-

sáhnouti nemohlo. trnáctý den po této úmluv

vyvsili jsme chyte udlaný prápor zrády do te-

mné noci, a v záhybech jeho se skrývajíce upa-

lovali jsme ze slézkého msteka k eskému po-

mezí, odkud nám bloplešaté tým zpupn do

oblak vylízajících Krkonoš laskav kynulo. V týž

veer dávala se v divadle Katinka Hcilbronská.

Opuchlá Eufemina hrála Katinku a já hrabte Strál-

ského. Na štstí ležel Valmar v pokojíku svém

zvundaný a polámaný jak devný tajtrlík, nebof

se byl (snad ze žárlivosti, ponvadž se Mariana

déle nechtla v jeho kleci baviti) v hospod opil,

a na to s nkolika hrubými mešfáky povadil, tak

že tito bez rozpak nezdvoilého komedianta zbili,

per longum et latum celého jeho tla. Zpomnv
si na nho a jak as te se záduraivým, geniál-

ním obliejem svým vypadá, nemohl jsem smíchu

odolati. Má blovlasá Helena však s velkou bázní

na nho zpomínala.

„Valmar," pravila polohlasn, „je vtlený

dábel, démon odporu, Goethv ironický Mefisto.

On prolezl takoka všecky sluje a doupata pozem-

ské bídy, a zas iwjídy na nejvyšší vrchol vezdej-
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šího blaha se doškrábal. Kdekoli kráel po stez-

kácii života, vždy nejpknjší kvítka, nejchutnjší

ovoce si natrhal, a nasytiv se jeho zápachem a

šfávou, rozcuchal a hodil je do prachu, nedbaje

na pišlí njaké zloty aneb nedostatku. Od pi-

rození valným , vládychtivým nadán jsa vtipem,

nejvíce o to so pokoušel, aby se jemu vlipy jiných

lidi podrobovaly, a jelikož se tém každému

umní nauil a v nižádném u prostednosti vzeli

nezstal, lehce pak umlcm do prst nahlížeti a

jim se posmívati pivykl, i lak se stalo, že jeho

obraznost a cit v krátkém ase ztuply, a že mu
nelze povyraziti se ím jiným , le onou opa-

ností a potýkavostí myšlének
,
jakovouž toliko u

samých ábl nalézáme. Jest to vc nepochopi-

telná, ale pravdivá. Na dkaz toho, co jsem nyní

pravila, uvádím toliko jeho parodování dramati-

ckých plod nejvýtenjších geni. Drahý Baraa-

báši, vás vodil pi lom nejvíce za nos. S plamen-

ným okem zbožné úcty k ideálm poínal jste si

vždy na jevišti, jakoby vám šlo o vykonání nejsv-

tjší povinnosti, A on zas nastavil okolo vás

bejno pitvorných skítk v pestrých hadrech, a

mnul si za scénou pak samolib ruce, a chechtal
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se pi každém slov jak diblík, když se mu po-

dailo Boha uštknouti do paty. — Zpomete si na

Waldšteina. Scvrklý Berlían s dvoukrej carovým

hláskem hrál rekovného vojvodu, nabobtlá Eufe-

mia nžnou Theklu, a plešatý Ježek s vepovým
obliejem hrabnku Trkovou. Zpomete si na

Egmonta, na Hamleta s papírovým duchem, na

Pannu Orleanskou, na Katinku Heilbronskou, na

toto slavné pedstavení, po jehožto skonení ne-

vrn jste utekl švábské Katein. Ach, smích se

o mne tuze pokouší, rozpomenu-li se na magne-

tickou scénu pod bezem v pátém jednání. Sucho-

párná Rosaura (Katinka) nahlídla odpoledne ped
produkcí s njíikým vousatým kyrysníkem pes
míru do sklenice, a ohnivým nápojem notn roze-

hraná dosti vesele z poátku si poínala. Jak

mile však do stínu plátného bezu se položila, z

obvyklé malátnosti hned na míst usnula, a tak

siln chrápati"poala, že veškeré obecenstvo oprav-

divost jejího spánku valným tleskáním pochválilo.

— „Spíš, Katinko ?" zvolal jste sladkým šepotem,

a když jste ji notným štulcem probudil, zvolala:

r^Dejte pokoj!" Na štstí dlo se všecko tak pi-

rozen, že se všem divákm zdálo, že se scéna
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ta dává podle Kleistova orginálu, a nic dle Hol-

beinova vzdlání, knihy to plné oslovských uší." —
Kterak se ale ona dostala do jeho klepet, jakým to

osudem na nj upoutána byla, to a ono, a Harpo-

krates v síti, a templáské bže Bafomet zstalo mi

tajemstvím. Též Mariana pevn zavírala ústa,

kdykoli jsem na kapitolu o lásce její k Valma-

rovi zetel obrátil. A já také na to málo dbal.

V pítomných slastích první této lásky všecek po-

noen, nehrub zpomínai jsem na minulost, aniž

na budoucnost, a tlo i duši spanilé kakrlace v

obt podávaje, toliko nedbale všímal jsem si pra-

živl školy peripapetické. — Tetího dne dorazili

jsme do mstce Pryskyice. Peníze nám práv

došly, hlad byl velký, a žíze bolela. Abychom

poodstranili tchto nedostatk, a dosáhli prostedk

k dalšímu outku, odhodlali jsme se, ukázati Pry-

skyianm, jakých vzácných schopností Umna do

nás byla vložila. Na velké síni v hospod udlal

jsem lešení, sestavil jsem židliky, napsal a roze-

slal jsem zvací lístky po mst, a tak dále. Ma-
riana byla kakrlakou, umla bichem mluviti, a

dle vzoru hrabnky Hamiltonové rozliné plastické

a mimické posuky provádti; já zas uml dekla-
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movati, zpívali a mluviti jako papoušek a jako špa-

ek. Laskavý tenái, jenžto snad neve mi hla-

vou kroutíš a divíš se mé zázrané kakrlace,

tob na pamt uvádím povstnou nymfu Egerii,

kterážto vlastn niím jiným nebyla, než Numy

Pompilia milenkou bichem mluvící, kteroužto její

umlost zchytralý ten ímský král tak výhodn na

svj prospch obracel, že veškeren národ s ote-

venou hubou vždy do oblak troubíval, jak mile

jen Egeria za kovím se nadmula. A což vyki-

ená Kumejská Sibylla! — Odkud erpala ty pe-
rozliné hlasy a zvuky, jimiž bulíky dýchala na

nosy zaslepených beran? — Z bicha; Isidití

knží, židovští hierofanti, ecký vštec Kalchas,

epileptický Mahomet, indiánský kejklí Messasebe

na bezích Missisipských, až na slovutného Fran-

couze Alexandra, všickni mluvili bichem; i pro
by má kakrlaka také nemluvila , v tomto umní
prohnána jsouc a v osvícenjším století žijíc? — Ne-

divte se již, pánové a paní, mé kakrlace, a vte,
že stávalo ped ní bichomluvc, a že jich zas na-

stane po ní. — liem ad narrationem. Po skonené

akademii sebrali jsme peníze, 22 zl. 34 kr., sn-
dli jsme v hospod kus vepové peen se zelím,
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vyspali jsme se, a záhy ráno ubíhali. jsme dále.

Skivani vesele švitoili v ranním povtí, jakoby si

vypravovali nžné sny minulé noci; ztepilé stromy

a pestrá luka zdárnou páchly jarní erstvotou, z

daleka ozývali se táhlí zvukové pastýských trub,

buení rohatého dobytkn, mrekot beránk , a zde

a onde bzuení mimoletící, po medu záhy slídící

velky. Vznešenost pírody, velikolepé toto rou-

cho nevyskoumaného tvrce, slavný len píval zor-

ního zápalu , vše to oslnilo zraky mé smyslnosli,

a duch mj po dlouhém ase zas jedenkráte s po-

korou klesl na dno své bytnosti, podrazil mi nohy,

a v prachu ležel jsem na kolenou u prosted sil-

nice. A jak jsem tu kleel se svou modlitbou

v slzách skroušenosti, zdálo se mi vše vkol tak

svaté a tak veliké. Svty na plamenných vozích

vyjíždly z východu, a talácivý ervíek zalízal do

prachové skrytosti kvtového kalíšku, ranní vté-

rek tepetal mkkýma kídloma, a malé, nahé ptáe

odpoívalo teple pod ádím rozplývající se matky,

lovk ležel na kolenou v prachu, zlatohlávek stál

na nitce vonn dýchajícího kvítka, a všemohoucí

rozepjal nekonené rám své lásky, a veškeren

nesmírný svt pitiskl na prsa svá. — Ach, není
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na zemi krásnjšího okamžení, než když se lo-

vék vzlýí, cností jsa pozdvižen, rozehán láskou

a na veškeré zapomínaje nebezpeí, píteli otvírá

své srdce. Taková doba nyní na mne pišla.

Z pobožných tchto sn vytrhnul m pekelný

smích. Jel okolo koár. Sedlo v nm nkolik

pán a paniek. Vidli mne v této rozilenosti v

prachu ležícího, vedle mne kakrlaku s vádrlálkem^

a dali se do hlasitého ehtání. Tím jsem se opt

zpamatoval. Mrzut za nimi se ohledná, zapálil

jsem si dýmku tabáku, uchopil jsem Marianu za

ruku, a slova nepromluvivše šli jsme dále. Ne-

dlouho jsme se tak tiše po silnici ubírali; i doho-

nilo nás nkolik mužských. Za nimi harcoval se

ebrinový vz s notným nákladem rozliného ham-

parátí, a s dvma ženskýma v slamných klobou-

kách. Z pších šel v pedu nejstarší, muž velké

postavy, s ošedivlými vlasy a s podlouhlým, od

tabáku umrnným nosem, velmi horliv rozmlou-

vaje s njakým, o mnoho mladším lovkem v ze-

leném fraku a blavých spodkách. Okolo vozu šli

ostatní. Jeden tlustý jako kbelíek s mladinkou

tváí, druhý plaskonohý v elegantním kabát, poád
se ošípávaje, tetí s notnými vousy uherského bái,
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jak kohout na smetišti si kráíeje, tvrtý drobounký

s kvikavýtn hláskem, pátý s neuesanými vlasy a

s trudovitým obliejem. — Starší pán v pedu

rukama nestídm do vtru tepaje, hrozn vykíi-

knul: „Faprlapa, to nemže být!" — Mladší zas v

zeleném fraku jemným zvukem skoil mu do ei.

„Možnoli," — pravil s vážným pohledem, — „aby

se nkdy takovými kusy, jakové jsou loupežníci

na Chlumu, Honza z Peloue, Kouzedlnice Sido-

nie, et caetera, et ce^etera, vkus obecenstva

zušlcchtil, aby se takovými škváry lidem na venku

vmozkovicích rozednilo, aby lepšího nabyli pojmu

o kráse, aby — aby — a zkrátka, nezmníte-li, ve-

lectný pane editeli, reperloir, nezavcdete-li u

spolenosti jiný poádek,' tedy opustím váš prápor

a obrátím nohy své do jiných konin."

Byli to komedianti. Kamkoli se lovk za na-

šich as obrátí, najde komedianty a brambory.

Pán s podlouhlým nosem na ta slova co kohout

se rozepejil a zlobiv zvolal: „Mhodk, jdte,

kam se vám líbí, jdte všichni, jápec zstanu na

svém právu, a pokud mám šupavého tabáku a kus

nosu, povedu Melpomcnu po své dráze do chrámu

vítzoslávy a napiju se sní z pramen Kastalských.
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Ostatn vím co vím, a vy nevíte co nevím." —
V tomto okamžení obrátiv se, jako hromem omrá-

en zstal na miste státi, a s otevenou hubou

na mne se dívaje, zvolal: „Osudové! Pi-epodivné

jsou stezky vaše!" — a než druhé okamžení pišlo,

ležel jsem s nim v píkop na stran silnice. A to

se stalo tak. Jako Boa Constrictor na nešastnou obt,

skoil on na mne, sevel mne do svého náruí,

pustil mne zas na pólo, já zavrávoral, on se mnou,

já spadl do píkopu, on se mnou, a tu jsme oba

leželi. „Pamatuj se, drahý jinochu," — hovoil

s krátkým dechem v píkop. „Je tomu as rok. S práz-

dným žaludkem a s prázdnou kapsou pišel jsem

co herec do Prahy. Byl jsem bez služby, a na-

darmo jsem se ohlížel po njaké vtvice, na kte-

réžbych se udržeti a zachrániti mohl ped zátopou

ukrutné bídy. Nkolik týchdn jsem se v mst
plativ potloukal bez nadje na lepší hvzdu, a

tím byla pro mne toliko mouná hvzdika. Ze zou-

falství šel jsem do Bubene na procházku s Abe-

línovým nosem v kapse. Lehl jsem si do trávy,

a co druhý Nabuchodonosor škubal a žvejkal jsem

ji. Zaslechl jsem v koví tvj hlas — žaludek ve-

lel, zavsil jsem si na tvá Abelínv nos, vyskoil
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jsem na tebe, dal jsem ti facku, a svlíknul jsem

t do nahá. Tvé šaty a tvé hodinky prodal jsem

židovi, z utržených penz vsadil jsem dvacetník do

loterie, najedl a napil jsem se, a týden po této

loupeži zasmála sena mne fortuna; já vyhrál terno,

a tmito penzi zídil jsem cestující eskou spo-

lenost z pouhého vlastenectví, abysme aspo n-
jakého letavého národního divadla mli , když se

nám stojícího aneb stálého nedostává.^

O poctivý zlodji. — Muži silného charak-

teru! — Ba stejnou a valnou sílu to požaduje,

s Kantovou
;
morálkou v hlav nevinného bliž-

ního do nahá svlíkati, a národní divadlo, a byf jen

lefavé ptáe bylo, na denní svtlo vyvádti. Slabé

duše obojího se hrozí. Býval jsem od jakživa vlasten-

cem, jen že se mi nikdy píležitost nenaskytla, bych

vlastenectví své ped svtem osvdil. — O vlaste-

nectví mluvit, chlubné verše psát, nepokládám za

vlastenectví. Takovými trety honositi se bylo mi

vždy dkazem obrovské malodušnosti. — I stoupilf

jsem hned v píkop do eské spolenosti editele

Brambora Touhy a kakrlaka šla z lásky za mnou.

Tak jsme se harcovali, jako druhdy rekovní Táboi

po všech eských krajích. Spolenost byla dobe
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zízena, a to z té píiny, že nebyla stluena z oby-

ejné polodivé herecké luzy, nýbrž z pouhých ochot-

ník a milovník mateského jazyka. V každém

mst takoka strojily se nám hody a schody do

srdcí spanilomyslných vlastenc. Touha byl výborný

editel, až na jedinou slabou stránku, že z pí-

lišné svdomitosti, liby se nikterak chatrným pro-

vozováním stateným dramatickým genim na cti

neujímalo a spravedlivé jich zásluhy obyejnými

u cestujících spoleností nešvárami nezprzovaly,

všemožn takovým kusm se vyhýbal , které vel-

kého nákladu duševních i materiálních sil požado-

valy. Šlo mu též pi tom nejvíce o to, aby se spo-

lenost udržela. Onf dobe nahlížel, že se toho jinak

docíliti nedá, le bývá-li direktorova kasa v cin-

kavém poádku, a že takový poádek na onom re-

pertoiru závisí, klerýžby obecenstvo nejmocnji

do divadla lákal. Pojem jeho o vkusu eského di-

vadelního obecenstva nebyl na marném písku mla-

distvého zanícení založen, nýbrž na pevné pd
šedivé zkušenosti; dobef sice vdl, že vkus co

milé dcko v kolébce leží, ale — na vychovám

jeho nikdy nepomyslil. Touto nedvrou a pílišnou

ouzkostlivoslí zstala i jeho spolenost na onom
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stupni nedokonalosti a dilettantství vzeli, na ja-

kémž i samé obecenstvo z vtšího dílu stálo. —
Co Valmarv školák byl jsem smlejší, a editel

m nad míru miloval. Mj cíl byl vytknutý. Na do-

sažení jeho spojil jsem se s horlivým mladíkem

v zeleném fraku, a umluvil jsem s ním, že buto

lstí aneb mermomocí v kolébce ležícímu vkusu

eského obecenstva cumlíek z úst vytrhneme, že

jej déle nenecháme najídati se rozbedlé kasiky,

že jej z malátného lenošení násilím vyrveme, na

nohy postavíme, chodit nauíme, a jemu zdárnjší

stravy zaopatovati se piiníme. Poínání naše po-

tkávalo se z poátku s mnohými pekážkami, jichžto

ale dál a dále s ubývající cestou zem okolo slunce

také ubývalo ;
— než minul rok, kráel Hamlet pes

eská prkna v dilstojném rouchu, a obecenstvo, —
jediné eské to na svt, ponvadž se posud s ne-

porušenou obrazností poetickým peludm podává,—
zachvlo se bázní ped duchem Hamletova otce. —
Spolenost byla výborná, jaké snad mezi cestují-

cími na svt nestávalo. Láska k mateskému ja-

zyku a k pravému umní, a ne jiná smyslná, smilná,

pivachtivá, byla tím jediným svatým kouzlem, ježto

nás na zlatém poutu svornosti na umlecké dráze
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vodilo. Jeden každý svého kollcgii opravdové

miloval, jeden každý za výroky zdravého rozumu

kráeje nižádnými intrikami a ouklady jinému do

cesty nelezl, nikdo nevybíhal z vyklenutého místa

na výsluní pízné obecenstva ze ctižádosti, nýbrž

podle hnutí svorného celku ídil a porovnával svá

postavení, to jest, nikdo nehrál toliko sám, anobrž

každý s celostí. — Tu nerozlahoval herec na lokte

jediné slovo, až mu nápovda zas druhé pinesl,

tu se neozývalo bouchání a šoupání nemotorn

sem a tam pebíhajících noh?, skytání a váni

:

blekolné lalotání nenalézalo píznivých a dlouhých

uší, a za nejvyšší pochvalu cenil si v tragedii

herec slzící oko, a ve veselohe srdený smích.

V listech eské Thálie ozývali se libozvuní hla-

holové naší velebné mluvy, jako zvukové istého

proudu, prýštícího se z útrob zlatoryzího ouskalí,

a hle mnoho jich pibíhalo, ba i dívních posm-
váku a tupitel našeho jazyka , aby naerpali z

chutného pramenu, a mnohá prsa, hrobem a umrl-

inou páchnoucí, nenadále tímto nápojem opt ob-

živla a volnjším zas pookála dechem. Ano, kde-

koli stan svfij jsme zarazili, zstavili jsme též pi

odchodu svém zdárné sím národnosti, a Bh
Cesty živola. 25
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požehnal stezkám naširn, a kleslá palma vlastenectví

poala námi vznášeti k nebesm svj kužel rozvitý,

a genius Slavie díky své nám do uši šeptal a

spolu pravil: „Ideály na zemi nerostou."

V tom ase blaženého kochání se v arovné

skutenosti ulehla nenadále na srdce mé truchlivá

pohroma. — Na den svatého Václava dávali jsme

Shakespearovu truchlohru: ^Romco a Julie." V za-

milované scén pod balkonem praskla v orkestru

s jedné strany basa, a s druhé strany kotel, a

hned na to spadl pavlán, na némž Julie stála, a

ona, uchopena jsouc drzýma rukama , nalézala se

místo v náruí Romeovu u prosted dvou cizích

muž, jižto z parterru na jevišt byli skoili.

„Znám té, hlásku!" val muž na právo s uhlaze-

nými vousy á r Abdel Kade, a táhl Julii na

svou stranu. „Má nef! — Semnou poj, hane-

bnicel" — kokrhal druhý a táhl ji na svou stranu

A jako vlci o umdlévající kakrlaku se tahali,

a tou samou cestou , kudy nahoru pišli , zpt

ji unášeli, a já chtje za niini, klopejtl jsem a

zlámal nohu. —
Mariana byla krásná, jak zoe nebeská. Ka-

krlactví bylo toliko její zakuklení. — Pocházela
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£Q vznešené, bohaté rodiny. V tom samém mst,
kde s ujcem, a sice se zamilovaným, žárlivým

ujcem bídný život svj Irávila, byl Valmar prvním

milovníkem u divadla. Jedenkráte jej spatiti, jej

milo ati, s ním mluviti, a utéci s ním: — vše to

dlo se po sob lak kvapn, že ani dosti kdy ne-

zbývalo, prostoru mezi myšlénkou a inem asem
vyplniti. — Když jsem já k Valmarovi pi.íel,

vadla již její láska k nmu poznáváním jeho pe-

kelné duše, a já se stal její jedinou a práv první

láskou. — Žárlivý Valmar , chytrý tento barví,

zvláštní mastikou oblil ji vlasy, oní víka ji

poervenil, aby nepoznána jsouc, co kakrlaka

jista zstala ped pronásledováním hnvivých pí-

buzných.

Na silnici do Prahy našla se ta spanilá rže
všecka rozcuchaná, a oba milovníci, ujec i Val-

mar, utšené prý nyní mívají rozprávky o spole-

né milence v blázinci svatokateinském. —
Když se mi opt noha vyhojila , zaal jsem

píti, ze zvdavosti, zdali se mým pitím hory za-

zelenají. — Z této píiny vyhnali m knží eské
Thálie, a já šel k Nmcm. — Tu J!>om teprv se

stal nejhorlivjším pítelem na oslu jedoucího Si-

25*
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léná. Ticet let již piju pivo i koalku. — Te
ležím na slámé, v útrobách jakoby peklo svými

plameny mé zažehalo; — o Mariano! bila holu-

bice, pro mi tebe unesli li draví krkavci, — a

já bych neležel na této bídné slám a nemélbych

na hlavé pleš.
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